
 
 

19 juli 2020 
 

 
 

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

vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen 

 
Zondag : 5e van de zomer   

Kleur : groen 
 
Voorganger : ds. N. Paap 

Organist : Piet George Klootwijk 

Zang & piano : Jaap van Toor 

 

De bloemen gaan deze week  

 met een felicitatie naar mevrouw N.Kuipers-Boven, Ambonlaan 16 , die op 16 juli 90 jaar is geworden 

(Centrum-West); 

 ter bemoediging naar mevrouw Gerda Deijl, Drevenpark 117 (PWG-Holy) 
 
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 
 
Orgelkoraal “Morgenglanz der Ewigkeit” 
   
Aansteken van de kaars(en) 
 
Korte stilte 
 
Bemoediging/Groet 
 
Lied/Psalm 92: 1, 4 en 5 

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HERE prijst, 
dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 

4 Hoe diep zijn uw gedachten! / Geen dwaas die dat verstaat: 
als onkruid groeit het kwaad; / hoe lang zult Gij nog wachten? 
Zie toch, aan alle zijden / plant zich het onrecht voort, 
het bloeit haast ongestoord, / niemand komt tussenbeide.  

5 Maar Gij, de Allerhoogste / zolang de wereld is - 
werkers der duisternis / zult Gij de dood doen oogsten. 
Uw tegenstanders, HERE, / zullen als kaf vergaan; 
ten oordeel opgestaan / zult Gij de vijand keren.  

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


Morgengebed/Kyriegebed 
 
Lied 713 : 1, 2 en 5 

1  
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 

2  
Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

5  
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

 
Epistellezing: Romeinen 8 : 18 - 25 

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de 
toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie 
Gods kinderen zijn. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem 
die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook de schepping zelf zal 
worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods 
kinderen geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en 
lijdt. 23En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in 
onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk 
bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen 
hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar 
is, blijven we in afwachting daarvan volharden.  
 
Lied 919 : 1, 2 en 4 

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. 

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. 

 
Evangelielezing: Matteüs 13 : 24 - 30; 36 - 43 

24Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die 
goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan 
zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het 
onkruid tevoorschijn. 27De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed 
zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is het werk van 
een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29Hij 
antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30Laat beide samen 
opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het 
onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’ 
36Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt 
u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad 
zaait is de Mensenzoon, 38de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; 
het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor 
de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40Zoals het onkruid bijeengebonden wordt 
en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: 41de Mensenzoon zal zijn 
engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de 
wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en 
knarsetanden. 43Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie 
oren heeft goed luisteren! 



Meditatie 
 
Muziek: “Serenade to Spring” van Rolf Lovland (Jaap van Toor, piano) 
 
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 765 : 1, 2, 3, 5 en 6 

1 
Gij hebt met uw brede gebaren 
de mensen gestrooid uit uw hand 
en in de seizoenen der jaren 
volmaakt Gij de oogst op uw land. 

2 
In deze onstuimige lente, 
waarin heel de wereld bestaat, 
verwekt Gij de elementen 
en wie scheidt het goed van het kwaad?

3 
En wie zal het zaad onderscheiden, 
het zij tot verval of tot eer? 
Uw regen geeft regen aan beide, 
uw zon ziet op beide terneer. 

5 
Wij groeien de aarde te boven, 
wij rijpen in weer en in wind, 
totdat Gij in garven en schoven 
de mensen tezamen bindt. 

6 
En als Gij ons brengt in uw schuren 
ten tijde der eeuwigheid, 
o laat ons het dorsen verduren 
waarmee Gij het graan onderscheidt! 
 
Zegen(bede) 
 
Orgelmuziek: Rigaudon (Gordon Young) 
 
 
 
 
 

 

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 
 

 

Koffieontmoeting 

Vanaf vrijdag 24 juli willen wij elkaar weer wekelijks ontmoeten onder het genot van een kop koffie of 
thee. 
Plaats:  In de hal van Kerkcentrum Holy of bij mooi weer buiten 
Tijd:  Vrijdagmiddag 14.00-16.00 uur 
Volgens het Corona protocol wel vooraf aanmelden 
1e middag willen wij starten met max. 16 personen 
Aanmelden bij: 
1. Connie Koole, connie.koole@hotmail.nl 
2. Corrie van Dorp, corrievandorp@hetnet.nl, 4740266 

mailto:connie.koole@hotmail.nl
mailto:corrievandorp@hetnet.nl

