Luisterviering 19 april: Hoop doet leven #1
Protestantse Gemeente Maassluis

Voorganger: ds. Pim Brouwer
Organist: Jaap Kroonenburg
Zang: Carin van Toor
Lector: Nanneke Beekhuis

Voorafgaande aan de dienst klinkt het orgel: ‘Air’ – JS Bach
Woord van welkom
Openingspsalm:
Jubel God ter eer (Psalm 81)

Gebeden
Waar wilt u voor bidden? Deel uw gebeden op
www.tinyurl.com/ikbidvoor
Slotlied:
Daar juicht een toon (HH169/WK167)

4. God heeft ons gezegd - nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht - nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt - vrolijk toe te zingen.
5. Onder lasten zwaar - was gij haast bezweken.
Groot was het gevaar – Ik vergat u niet,
in het doodsgebied - gaf Ik taal en teken.
Bemoediging en groet
Openingspsalm: vervolg
9. Leef uit mijn verbond. - Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond. - Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt - geef Ik overvloedig.
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-12 (z.o.z.)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Zegen
Uitleidend orgelspel

Thuiscollecte
Collectedoelen deze zondag:
1. Diaconie: Colombia, hulp voor ontheemden (voor meer informatie zie kerkwijzer)
2. Kerk: Pastoraat
Uw gift is van harte welkom en wordt 50/50 verdeeld over de beide doelen.
Scan de code met uw bank-app of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

Lezing 1 Petrus 1:1-12 (Nieuwe Bijbelvertaling)
[1]1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo
uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus,
Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God,
de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest,
gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed
besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.
3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw
geboren doen worden door de opstanding van Jezus
Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4–5 Er
wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u
gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis
die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het
einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug
u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte
tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid
blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk

verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal
openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te
hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en
ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u
het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10 Wat die
redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen
ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen.
11
Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke
omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was,
doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna
in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat
deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor
u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het
evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest
die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen
waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.

