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Zondag 26 augustus 2018 

 

 
 
 

Voorgangers :    pastor Henri Egging 

         ds. Guus A.V. Fröberg, 

         Luitenant Edith van den Hoek 

         Jan Willem de Reus  

Lezing :      Eric van der Ende   

Voordracht gedicht :  Arianne Lodder      
            

Praiseband van de Kerk van de Nazarener 

Vlaardingen Band van het Leger des Heils o.l.v. Wim Naujoks 

Kerkterraskoor onder leiding van Wouter Boeser 
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Vlaardingen Band : ‘Forever with the Lord’ - Eiliv Herikstad 
 

Koor ‘To my Father’s house’    

 
Refrein: Come and go with me 

Come and go with me 
to my father's house 

to my father's house 

Come and go with me 

to my father's house 
to my father's house 

 

There'll be no cryin' there 

There'll be no dyin' there 

Come and go with me 
to my father's house 

to my father's house 

 

In my father's house 
There are so many mansions there 

If they were not true 

you know I would have told you so 

I'm goin' to prepare a place for you 
and where I go you can go there too 

Come and go with me 

to my father's house 

to my father's house... ooh 

 
Refrein: Come and go with me 

 

In my father's house 

There are so many mansions there 
If they were not true 

you know I would have told you so 

I'm goin' to prepare a place for you 

and where I go you can go there too 
Come and go with me 

to my father's house 

to my father's house... ooh 

 
Refrein: Come and go with me 
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Welkom    [ds. Guus A.V. Fröberg]        
  

Samenzang ‘U roept ons samen’ 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.      2x 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één!                               

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan.         2x 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
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Bemoediging:    [pastor Henri Egging]    

Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:    die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:  die trouw is tot in eeuwigheid 

Allen:    die niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Groet:            

Voorganger:  De Heer zij met u             

Allen:    ook met u zij de Heer!  

 

Samenzang ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 

 
2 Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

 

3 dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 
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4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 
5 Onthul ons dan uw Aangezicht, 

uw Naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 
 

6 Vervul ons met een nieuw verstaan 

van 't Woord, waarin Gij spreekt, 

en reik ons zelf als leeftocht aan 
het Brood, dat Gij ons breekt. 

 

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

Openingsgebed   [Pastor Henri Egging]       

           

Samenzang ‘Heer ik kom tot U’  
 

Heer ik kom tot U 

neem mijn hart, verander mij, 

als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van uw liefde. 

 
Refrein: 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend 
dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij 

dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, diep in mij. 
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En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van uw liefde 

 
(Refrein) Houd mij vast 2x 

 

Slot: 

dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

Evangelielezing Johannes 14 : 1-7   [Eric van der Ende] 

1 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en 

vertrouw op mij. 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor veel 

mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga 

om voor jullie een plaats klaar te maken. 
3 En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan 
neem ik jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn. 4  En jullie weten 

langs welke weg ik zal gaan.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Maar Heer, we weten 

niet eens waar u naartoe gaat! Hoe kunnen we dan weten langs welke 

weg u gaat?’  
6  Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het 

leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. 7 Als jullie 

mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Ja, jullie kennen hem 
al, want jullie hebben hem gezien.’ 
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Praiseband ‘Op die dag’ 

 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 

Eenmaal heelt U iedere wond, 

heel de oude wereld verdwijnt; 

de pijn voorbij. 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 

Eenmaal zal het duidelijk zijn, 

alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 

Refrein: 

Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied. 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 

op die dag. 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 

Eenmaal is het vechten voorbij, 

dan zien we uw macht en uw pracht, 

op die dag. 

(Refrein 2x) 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 

Ja, U maakt ons anders en nieuw. 

U maakt ons anders en nieuw 

op die dag. 

(Refrein) 

En klinkt het overwinningslied. 
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Gedicht ‘Dit huis’ (A.F. Troost)  [Arianne Lodder] 
 
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden. 
Een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden. 
Dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 
Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven. 
Plaats tegen de neerslachtigheid 
een pleister van barmhartigheid. 
 
Dit huis, met liefde opgebouwd. 
Dit gastenhuis voor jong en oud 
ligt langs de weg als een oase. 
Hier kan men putten nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 
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Samenzang ‘Zomaar een dak’ 

 
2. Woorden van ver, vallende sterren 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen, 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 

 

3.  Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan 

doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 

 

Overdenking    [Jan Willem de Reus] 
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Vlaardingen Band en samenzang  ‘Ere zij aan God de 

Vader’ 
 

 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 
 

3 Ere zij de Heer der englen, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

looft de Koning, heel zijn kerk! 

 
4 Halleluja, lof, aanbidding 

brengen englen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
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GEBEDEN EN GAVEN 
  

Dankgebed, voorbeden en stil gebed     

[Luitenant Edith van den Hoek]

Gezongen  ‘Onze Vader’  

Onze Vader in de Hemel 

heilig is Uw naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 

Laat Uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard’  

 

Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw Naam 

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 

Laat Uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard’  
 

Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

  Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
 

Onze Vader in de hemel 
geef ons daaglijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij dat doen 

hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 

Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

  Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
 

En leidt ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van het kwaad. 
 

Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
  Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

 

Amen, amen 
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Inleiding op de collecte door medewerker van ‘De Hoop’ 
 

Collecte is bestemd voor ‘De Hoop’ 

 
De Hoop helpt mensen  

op weg naar een nieuw leven 
 

De Hoop wil op een betrokken en deskundige wijze 

kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of 

verslavingsproblemen helpen tot herstel te komen in relatie tot zichzelf, 
de ander, de schepping en God. Mensen worden bij De Hoop gezien. We 

bieden hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. 

Goed, professionele zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is 

waar wij iedere dag voor gaan. 

 
De Hoop biedt hulp op verschillende locaties in Nederland: Dordrecht, 

Houten, Amersfoort, Vlissingen, Rotterdam en Veenendaal. In Dordrecht 

biedt De Hoop klinische zorg en andere vorm van hulp inclusief verblijf. 

 
Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en 

de hieraan verbonden stichtingen met onder andere fondsenwerving, 

communicatie en het beschikbaar stellen van gebouwen. Vrienden van 

De Hoop maakt met projecten als de inloophuizen, pastorale zorg, 
kinderopvang voor kinderen van cliënten, uitstapprogramma’s voor 

prostituees, preventielessen op scholen en werkervaringsplaatsen deze 

aanvullende zorg mogelijk. Dankzij de giften van tienduizenden 

particulieren, honderden kerken en gemeenten, scholen en tientallen 

bedrijven kunnen wij De Hoop actief ondersteunen. 
Meer informatie op www.dehoop.org / www.vriendenvandehoop.nl 

 

 

Tijdens de collecte speelt de Vlaardingen Band:  

‘Heal the World’ - Michael Jackson 
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Slotlied samenzang ‘Ga niet naar huis’ 

 
 

2. Ga niet naar huis zonder Jezus,  

 je staat met Hem aan de bron, 

 dus vraag of Hij ’t levende water je geeft,  

 dat jij niet zelf putten kon. 

Refrein: Ga dan met Jezus, ja open je hart voor Hem.  

Ga dan met Jezus en open je leven voor Hem 

 
3. Ga niet naar huis zonder Jezus,  

 maar treed met Hem in het licht.  

 Je leven wordt rijk en wordt blij en wordt goed,  

 als dat op Hem is gericht. 

Refrein: Ga dan met Jezus, ja open je hart voor Hem.  
Ga dan met Jezus en open je leven voor Hem 
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Zending en zegen      

Amen (gesproken door voorgangers) 

 
Vlaardingen Band, praiseband en koor :  

‘Soon and very soon’ 

 

****** 

 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, 

koffie en limonade staan klaar. 
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Informatie: 

H. Lucaskerk - Pax Christikerk:  

RK parochie De Goede Herder, deelgemeenschap Willibrord 

 www.rkkerkvlaardingen.nl 

Protestantse gemeente te Vlaardingen:    
 www.pknvlaardingen.nl 

 wijkgemeente Ambacht-Oost:  

 www.ambachtoost.nl 

 Volg ons op facebook en twitter @BethelkerkVld 

 wijkgemeente Centrum-West:  

 www.centrumwest.nl 

 wijkgemeente Holy:  

 www.pknvlaardingenholy.nl 

 Volg ons op facebook  

Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen:  

 www.vegvlaardingen.nl 

Kerk van de Nazarener Vlaardingen 

 www.kvdnvlaardingen.nl 

 Volg ons op facebook en twitter 

Remonstranten Vlaardingen 

 www. vlaardingen.remonstranten.nl 

Leger des Heils Korps Waterweg Centraal 

 www.legerdesheils.nl/korpswaterwegcentraal 

 Volg ons op facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pknvlaardingen.nl/
http://www.ambachtoost.nl/
http://www.centrumwest.nl/
http://www.pknvlaardingenholy.nl/
http://www.vegvlaardingen.nl/
http://www.kvdnvlaardingen.nl/
http://www.legerdesheils.nl/korpswaterwegcentraal
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