
 
 

28 juni 2020 
 

 
 

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

vanuit de Rehobothkerk te Vlaardingen 

 

Zondag : 2e van de zomer   

Kleur : groen 
 
Voorganger : Rob van Herwaarden 

Organist : Jan Blankers 

M.m.v. Helma van der Windt en Hans Treurniet (zang) 
 

De bloemen gaan ter bemoediging naar: 

Centrum-west: mevrouw van Leeuwen-Bras, Graaf Arnulfstraat 1.  

PWG-Holy: mevrouw H.J. (Riet) Wichers, Jean Monnetring 209.  
 
De collectes van vandaag zijn bestemd voor 1. Diaconie en 2. Wijkkas. 

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 wordt voor hen een kaars aangestoken.  
 

 

ORDE VAN DIENST 
 
Orgel: Ich hab in Dich gehoffet Herr, melodie gezang 941 -  Heinrich Scheidemann (1596 - 1663) 
   
Aansteken van de kaars(en) 
 
Korte stilte 
 
Bemoediging/Groet 
 
Lied/Psalm 89: 1, 3 en 4 

1 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

3 
Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 

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


4 Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? 
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. 
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, 
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. 
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken 
is door uw sterke arm geslagen en gebroken. 

 
Morgengebed/Kyriegebed 
 
Gloria: Lied 217: 1, 3 en 5 

1 
De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 

3 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

 

5 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 

1e lezing: Jeremia 29: 1 en 4-14 

29 1Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven 

oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit 
Jeruzalem naar Babel had gevoerd.  
4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit 
Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van 
de opbrengst, 6ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je 
dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7Bid tot 
de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van 
de stad is ook jullie bloei. 8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet 
misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat 
jullie wensen. 9Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt 
de HEER. 10Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal 
ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11Mijn plan met jullie staat vast 
– spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst 
geven. 12Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13Jullie zullen mij 
zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14Ik zal me door jullie laten vinden 
– spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en 
plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, 
waaruit ik je heb laten wegvoeren. 
 

Lied 941: 1, 2, 3 en 4 

1 
Waarom moest ik uw stem verstaan? 
Waarom, Heer moet ik tot U gaan 
zo ongewende paden? 
Waarom bracht Gij 
die onrust mij 
in 't bloed - is dat genade? 

2 
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al 't oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, - 
mijn God, mag ik 
niet eens mijzelf behouden? 

 

3 
Want ik zie voor mij kruis na kruis 
mijn weg langs en geen enkel huis 
waar ik nog rust zou vinden. 
Kom ik zo echt 
bij U terecht, 
ben ik wel uw beminde? 

4 
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land 
naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 

 



2e lezing: Matteüs 10: 34 – 42 

10 34Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te 
brengen, maar het zwaard. 35Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een 
dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36de vijanden van de 
mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet 
waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38Wie niet zijn kruis op 
zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar 
wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. 
40Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41Wie een 
profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige 
ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. 42En wie een van 
deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik 
verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’ 
 

Meditatie 
 

Muziek: Psalm 143 vers 8 en 10:  
Doe in de ochtend uw vriendschap mij horen, / want ik zoek mijn veiligheid bij U! 
Doe mij weten de weg die ik gaan kan, / want mijn ziel houdt zich opgeheven tot U! 
Leer mij om uw behagen te doen, / want God over mij zijt Gij! 
Uw Geest is goed; / moge die mij geleiden in een effen land.  

Vertaling: Naardense bijbel / Muziek: Jan Blankers  
 

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 418: 1, 2, 3 en 4 

1. 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

2.   
Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - 
vruchtbaar in de Heer. 

 

3.   
Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

4.   
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
Zegen(bede) 
 
Orgel: Praeludium in F uit Wohltemperierte Klavier - Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
 
 
 

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 
 



Oud Papier Actie: 

Op zaterdag 4 juli staan de containers voor uw oud papier en karton wéér op de 

stoep voor het Kerkcentrum Holy.  

Nog steeds de maatregelen in acht nemend, houden we 1,5 meter afstand!! 

Vóór de opening van de containers zullen tafels worden geplaats waar u uw papier 

(zonder plastic) en karton (gescheiden van papier) kunt aanbieden. Onze 

medewerkers zullen op het kerkplein lopen en desgewenst helpen om uw auto leeg 

te halen.  

Na 3 maanden hadden wij een volle karton container en een 3/4 volle papier 

container.  

Allen hartelijk dank daarvoor. 

Het gewicht en de prijs houdt u nog te goed van ons.  

Komt u zo veel mogelijk gespreid over de ochtend. 

Wij zijn al om 08:00 uur aanwezig en blijven tot 11:30 uur. 

Graag tot ziens op zaterdag 4 juli,  

namens de OPA’s: 

Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 

 

 

 


