
 
 

14 juni 2020 
 

 
 

Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl 
    en www.centrumwest.nl 

vanuit de Rehobothkerk te Vlaardingen 

Zondag : 1e na Trinitatis / 1e van de zomer  

Kleur : groen 
 
Voorganger : ds. W. (Wim) Barendrecht (Maassluis) 

Organist : Hans Treurniet 

M.m.v. Lisa Hinfelaar en Jan Blankers (zang) 
 

De bloemen gaan naar: 

Centrum-west: fam. Immerzeel-van Oosten, Brusselweg 109 (met felicitaties) 

PWG-Holy: dhr. Theo van Bodegom, Esdoorndreef 27  (ter bemoediging). 
 
De collectes van vandaag zijn bestemd voor 1. Diaconie en 2. Missionair werk. 
U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over 
beide doelen gelijk worden verdeeld. 

 

 

ORDE VAN DIENST 
 
Orgelkoraal: “Freu’ dich sehr, o meine Seele”, Max Reger (1873-1916) 
   
Korte stilte 
 
Bemoediging/Groet 
 
Lied 275: 1, 3 en 5 

1.  
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij,  
Gij zijt gestadig met ons bezig,  
onder uw vleugels rusten wij. 

3.  
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

5.   
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
Kyriegebed 
 
Gloria: Lied 303 
1 
Zonne en maan, 
water en wind,  
de bloem en het kind  
schiep onze God.  
Hemel en aard’  

heeft hij gemaakt.  
Schepper, wij willen U danken.  
Schepper, wij danken U,  
Schepper, wij prijzen U.  
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
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2  
Jezus, Gods Zoon, 
leefde en stierf 
voor allen, voor ons. 
Hij leeft vandaag 
hier onder ons, 
hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

3  
Geest die ons troost, 
levend nabij, 
genezing en vuur. 
Adem van God, 
kracht onderweg 
dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 
OT-Lezing: Spreuken 8: 32 t/m 35  
Nu dan, zonen en dochters, luister naar mij, gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft. Luister naar 
wat ik je leer, en word wijs, negeer mijn lessen niet. Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, dag in dag 
uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur. Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de 
gunst van de HEER. 
 
Lied: Psalm 29: 1 

1 
Gij die hoog verheven zijt, 
geef den HERE heerlijkheid, 
geef des HEREN naam de eer, 
buig u juichend voor Hem neer. 
Hoor de grote stem des HEREN, 
alles moet zich tot Hem keren. 
Machten, die het hoofd opsteken, 
worden stil als God gaat spreken. 
 
NT-lezing: Joh. 3: 1 t/m 16 
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht 
naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met 
Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 
alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden 
als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en 
weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van 
God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, 
en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw 
geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij 
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe 
kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 
Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, 
maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen 
spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand 
opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? De 
Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft,  
opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 
Meditatie 
 
Solozang: “How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace”, aria uit Messiah, Georg 

Friedrich Händel (1685-1759) 
 
Mededelingen/bloemengroet/collecte 
 

Wij gedenken Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.  

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
 



Gebeden 
 
Lied 919 
1 
Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart 
is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 

2 
Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinstrend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, - 
al hun glans 
dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 

 

3 
God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, 
doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 

4 
Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, - 
geef ons moed; 
't is ons goed 
U te zien, Getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
Zegen(bede) 
 
Orgel: “Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren”, Max Reger (1873-1916) 
 
 
 
 
 

 
 

Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk ( 4748820) 

Videoregistratie: Bram van der Borden 

Onderweg (Wijkberichten): maandag 15.00: onderwegholy@gmail.com  

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl 

 

 


