
 
 

21 juni 2020 
 

 
 

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

vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen 

 
Zondag : 1e van de zomer   

Kleur : groen 
 
Voorganger : Arianne Lodder (Zwijndrecht) 

Organist : Piet George Klootwijk 

Solozang : Jaap van Toor  

 

De bloemen gaan:  

 met een felicitatie naar mevrouw van Embden-van Dijk, Marnixflat 165. Dit i.v.m. haar 90ste verjaardag 

op 19 juni. (Centrum-West) 

 ter bemoediging naar mevrouw A. v.d. Pijl, Columbusstraat 304 en mevrouw M.H.J. Spanninga, Willem 

de Zwijgerlaan 330 (PWG-Holy)  
 
De collectes van vandaag zijn bestemd voor 1. Kerk in Actie (Werelddiaconaat) en 2. Protestantse 
Gemeente Vlaardingen. 

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. 
 
 

De kinderen van de nevendienst van de wijkgemeente Holy houden zelf een online- 

viering. Als teken van verbondenheid steken we een kaars aan.  
 

 
ORDE VAN DIENST 

 
Muziek:  “Nobody knows the trouble I’ve seen” 
   
Aansteken van de kaars(en) 
 
Korte stilte 
 
Bemoediging/Groet 
 
Lied 212: 1, 3 en 5 “Laten wij zingend deze dag beginnen” 

1. 
Laten wij zingend deze dag beginnen!  
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,  
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 

3   
Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,  
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,  
met lijf en leden wij hem dank toezingen.  
Zing Halleluja! 

 

5   
Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!  
Al zal de hitte van de dag ons steken,  
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.  
Zing Halleluja! 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/
http://www.centrumwest.nl/


Morgengebed/Kyriegebed 
 
Gloria: Lied 305 “Alle eer en alle glorie” 

1. 
Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht,  
zie ons met ontferming aan. 

2. 
Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan. 

3. 
Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed! 

 
Gebed 
 

1e lezing: Jesaja 12: 1-6 

12 1Op die dag zul je zeggen: 

‘Ik zal u loven, HEER. 

U bent woedend op mij geweest, 

maar uw toorn is geweken, u troost mij. 
2God, hij is mijn redder. 

Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, 

want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, 

hij heeft mij redding gebracht.’ 
3Vol vreugde zullen jullie water putten 

uit de bron van de redding. 
4Op die dag zullen jullie zeggen: 

‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. 

Maak alle volken zijn daden bekend, 

verkondig zijn verheven naam. 
5Zing een lied voor de HEER: 

Wonderbaarlijk zijn zijn daden. 

Laat heel de aarde dit weten. 
6Jubel en juich, inwoners van Sion, 

want groot is de Heilige van Israël, 

die in jullie midden woont.’ 
 
Lied 333 “Kom, Geest van God” (2x)    

Kom, Geest van God,  
maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
2e lezing: Matteüs 9: 35 – 10: 15 

9 35Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het 

goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 36Toen hij de mensenmenigte zag, 

voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder 

herder. 37Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38Vraag dus de 

eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 

10 1Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en 

iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 
2Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer 

Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, 3Filippus en Bartolomeüs, Tomas en 

de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, 4en ten slotte Simon Kananeüs en Judas 

Iskariot, die hem zou uitleveren. 
5Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in 

en bezoek geen Samaritaanse stad. 6Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van 



Israël. 7Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” 8Genees zieken, wek doden op, 

maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet 

moeten jullie geven! 9Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, 10schaf je voor 

onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het 

waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. 11In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken 

wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. 12Groet de bewoners van het huis 

dat je binnengaat. 13Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard 

is, laat dan die vrede naar je terugkeren. 14 En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen 

luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.15Ik verzeker jullie: de dag van 

het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. 
 
Meditatie 
 
Lied “O waar wil je heengaan” (Iona 21 / Hemelhoog 311)

1. 
O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? 
Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding,  
geen eten, geen drinken - hoe kun je bestaan?  

2. 
O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
En wat is je missie waar jij je voor geeft? 
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 
En wat is de droom toch die jou liefde heeft? 

 

5. 
Ik ga waar ik gaan kan en zoek reisgenoten, 
maar stel me geen vragen naar heg noch naar steg,  
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 
Maar voeg je toch bij me: ik leer je jouw weg.  
 
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 912: 1, 2, 4 en 5 “Neem mijn leven, laat het Heer”    

1 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

2 
Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

 

4 
Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

5 
Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woon'.

 
Zegen(bede) 
 
Muziek: “We’ll meet again” (Vrijdag 18 juni 2020 is de zangeres Vera Lynn overleden. Zij werd 103 jaar!) 
 
 

 
 

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 
 


