
 
 

16 augustus 2020 
 

 
 

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

vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen 

 

Zondag : 9e van de zomer   

Kleur : groen 
 
Voorganger : ds. Nico Paap 

Organist : Piet George Klootwijk 

M.m.v. Jaap van Toor (zang/piano) 
 
De bloemen gaan ter bemoediging naar: 

Centrum-west: de heer Van Noord, Claudius Civiluslaan 250. 

PWG-Holy: de heer Henk van der Vorm, Joke Smitkade 13  
 
De collectes van vandaag zijn bestemd voor 1. Kerk in Actie 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. 
 

 
ORDE VAN DIENST 

 
Orgelkoraal: “Heer Jezus, o Gij dageraad” (Lied 209) 

Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 

   
Korte stilte 
 
Bemoediging/Groet 
 
Lied 15: 1, 2 en 4 

1 
Wie zult Gij noden in uw tent, 
wie op uw heilge berg doen wonen? 
Hem die, o HEER, uw recht niet schendt, 
in heel zijn wandel U erkent, 
die zult Gij U een gastheer tonen. 

2 
Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
die van zijn naaste onheil weert 
en hem nooit krenken zal of smaden.

 

4 
Wie mag te gast zijn in uw tent, 
wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
Die onomkoopbaar 't recht erkent 
van ieder die zich tot hem wendt. 
Nooit zal hij wanklen en bezwijken. 
 
 

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


Morgengebed/Kyriegebed 
 
Gloria: Lied 304 

1.  
Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 

2.   
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere!

 

3.   
Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
1e lezing: Jesaja 56: 1-7 

Redding ook voor buitenstaanders 
56 1Dit zegt de HEER: 

Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; 
de redding die ik breng is nabij, 
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. 
2Gelukkig de mens die zo handelt, 
het mensenkind dat hieraan vasthoudt; 
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, 
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. 
3De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, 
laat hij niet zeggen: 
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’ 
En laat de eunuch niet zeggen: 
‘Ik ben maar een dorre boom.’ 
4Want dit zegt de HEER: 
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, 
die keuzes maakt naar mijn wil, 
die vasthoudt aan mijn verbond, 
5hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: 
een gedenkteken en een naam in mijn tempel 
en binnen de muren van mijn stad. 
Ik geef hem een eeuwige naam, 
een naam die onvergankelijk is. 
6En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden 
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, 
om dienaar van de HEER te zijn 
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, 
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –, 
7hem breng ik naar mijn heilige berg, 
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; 
zijn offers zijn welkom op mijn altaar. 
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. 

 
Lied 825: 1, 3 en 5   

1 
De wereld is van Hem vervuld, 
die 't kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 

3 
Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, 
één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 

 



5 
Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
 
2e lezing: Matteüs 15: 21-28   

Naar Tyrus en Sidon 
15 21En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. 22Plotseling klonk de roep 
van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van 
David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ 23Maar hij keurde haar geen woord 
waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders 
blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ 24Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren 
schapen van het volk van Israël.’ 25Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help 
mij!’ 26Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te 
voeren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas 
vallen.’ 28Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En 
vanaf dat moment was haar dochter genezen. 

 
Meditatie  
 
Muziek “Pastorale” (Folk Dean), 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 834    

1  
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2  
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt.

 

3  
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen(bede) 
 
Orgelmuziek “Psalm 146” 
 

 

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 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Kanselafkondiging zondag 16 augustus 2020 

Vandaag is er een extra diaconale collecte bestemd voor het noodhulpprogramma voor Beiroet, dat mede 

door Kerk in Actie wordt uitgevoerd. 

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 160 doden en duizenden gewonden gevallen. 

Zeker de helft van de stad is beschadigd. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische 

crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Door de ramp lijkt Beiroet nu wel een oorlogsgebied, gebouwen 

zijn weggevaagd en er is op grote schaal gebrek aan voedsel aan het ontstaan. Ruim 300.000 mensen 

zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. 

Mensen hebben niets meer. Vooral de armste inwoners zijn getroffen. Kerk in Actie is noodhulp gestart 

via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer 

hard nodig! Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste 

noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. 

De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan. 

U kunt een gift storten op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Slachtoffers explosie 

Beiroet’. 
 

 


