
 
 

26 juli 2020 
 

 
 

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

vanuit de Rehobothkerk te Vlaardingen 

Zondag : 6e van de zomer   

Kleur : groen 
 
Voorganger : ds. J.C. (Hans) Buurmeester 

Organist : Jan Blankers 

Zang : Hans Treurniet en Bert v.d. Meer 

 

De bloemen gaan ter bemoediging naar: 

 de heer en mevrouw Van Gijn-Hartog, Groeneweg 26 (Centrum-West).  

 Mevrouw Roos den Draak, Holysingel 418 (PWG-Holy)  
 
De collectes zijn bestemd voor 1. Werelddiaconaat en 2. Protestantse Gemeente te 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. 
 

 

ORDE VAN DIENST 
 
 

Inleidend orgelkoraal: 3 variaties over gezang 991 - Albert de Klerk (1917 - 1998) 
   
Korte stilte 
 
Bemoediging/Groet 
 
Lied/Psalm 33: 1 en 7 

1 
Kom nu met zang en roer de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meld de blijde mare / bij de klank der snaren, 
steek de loftrompet. 

7 
Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven / wil de HERE laven 
wie ontbering lijdt.    

 
Morgengebed/Kyriegebed 
 
Gloria: Lied 315: 1 en 3 

1  
Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 

3  
Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen. 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/
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1e lezing: Esther 6 

61Die nacht kon de koning niet in slaap komen. Daarom gaf hij bevel de kronieken te brengen, het boek 

met de gedenkwaardige gebeurtenissen van het rijk. Daaruit liet hij zich voorlezen. 2Op zeker moment 

kwam men bij het gedeelte waarin stond dat Mordechai iets had onthuld over Bigtan en Teres, twee 

eunuchen die de koning als lijfwacht dienden, en wel dat zij een plan hadden beraamd om koning 

Ahasveros om het leven te brengen. 3‘Welk eerbewijs of welke onderscheiding is daarvoor aan Mordechai 

gegeven?’ vroeg de koning. ‘Er is hem niets gegeven,’ antwoordden zijn kamerdienaars. 4Daarop vroeg 

de koning: ‘Is er iemand in de hof?’ Nu was Haman zojuist in de buitenhof van het paleis gekomen om de 

koning te zeggen dat hij Mordechai aan de paal moest hangen die Haman voor hem had laten 

klaarzetten. 5De kamerdienaars antwoordden dus: ‘Ja, Haman staat in de hof te wachten.’ ‘Laat hem 

binnen,’ zei de koning. 6Toen Haman binnengekomen was, vroeg de koning hem: ‘Wat moet er gedaan 

worden als de koning iemand eer wil bewijzen?’ Haman dacht bij zichzelf: Aan wie zou de koning meer 

eer willen bewijzen dan aan mij? 7En hij antwoordde de koning: ‘Als de koning iemand eer wil 

bewijzen... 8Er zou een koninklijk gewaad moeten worden gehaald dat de koning zelf heeft gedragen en 

een paard waarop de koning zelf heeft gereden en dat een koninklijke kroon op het hoofd heeft. 9Dat 

gewaad en dat paard moeten worden toevertrouwd aan een van de rijksgroten van de koning, aan iemand 

die tot de adel behoort. En die moet dan degene aan wie de koning eer wil bewijzen het gewaad 

omhangen, hem op het paard over het stadsplein laten rijden en, voor hem uit gaand, roepen: “Dit valt 

eenieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen!”’ 10Daarop zei de koning tegen Haman: ‘Haal snel 

het gewaad en het paard waarover u hebt gesproken en handel op de voorgestelde manier met de Jood 

Mordechai, die dienstdoet in de Koningspoort. Laat niets van wat u hebt voorgesteld 

achterwege.’ 11Haman haalde het gewaad en het paard, hing Mordechai het gewaad om en liet hem over 

het stadsplein rijden. En terwijl hij voor hem uit ging, riep hij: ‘Dit valt eenieder ten deel aan wie de koning 

eer wil bewijzen!’ 
12Mordechai ging hierna terug naar de Koningspoort. Maar Haman haastte zich naar huis, treurend, het 

hoofd bedekt. 13Aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden vertelde hij wat hem was overkomen. Zijn 

raadgevers en zijn vrouw zeiden daarop tegen hem: ‘Als die Mordechai, van wie je nu voor het eerst hebt 

verloren, tot het Joodse volk behoort, kun je niet tegen hem op; je zult het volledig van hem verliezen.’ 
14Ze waren nog niet uitgesproken, of daar waren de eunuchen van de koning al, die Haman zo snel 

mogelijk naar het feestmaal brachten dat Ester had bereid. 
 
Lied 738: 1 en 2  

1.   
Kom zing het lied van Eva, 
de bron vol levenskracht, 
en zing het lied van Sara 
die moeder wordt en lacht 
en zing het lied van Hanna 
die God bestormt met haar gebed 
en zing omdat Maria 
Gods woord ter wereld brengt. 

2.   
Kom zing het lied van Sifra 
en Pua, die ’t bevel 
om jongetjes te doden 
teniet doen bij de Nijl 
en zing het lied van Mirjam: 
in zee komt paard en ruiter om 
en zing het lied van Ester 
die massamoord voorkomt. 

 
2e lezing: Matteüs 19: 23-30   

19 23Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het 

koninkrijk van de hemel binnengaan. 24Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel 

om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te 

gaan.’ 25Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered 

worden?’ 26Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles 

mogelijk.’ 27Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij 

naar uitzien?’ 28Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd 

wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij 

gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 29En 

ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van 

mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 30Vele eersten 

zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. 
 
Verkondiging 



Orgelspel: Gezang 315 - Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812 - 1875) 
   
Lied 991: 1, 2 en 8 

1.  
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 

2.  
God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 

8.  
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen 
en geeft uw hart aan God. 

 
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 419: 1, 2 en 3    

1 
Wonen overal nergens thuis 
aarde mijn aarde mijn moeders huis 
vallende sterren de schim van de maan  
mensen die opstaan en leven gaan –  
mensen veel geluk. 

2  
Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan – 
mensen veel geluk. 

 

3 
Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan – 
mensen veel geluk. 
 
Zegen 
 
Orgelmuziek: Fuga in C - Simon Lohet (ca. 1550 - 1611) 


