Luisterliturgie 26 april
Protestante Gemeente Maassluis
Voorganger: ds. Jan van Belzen
Organist: Jaap Kroonenburg
piano/zang: Anna, Nelleke en Leo den Broeder
Orgelspel voorafgaand aan de dienst
Woord van welkom
Zingen: Weerklank 418/NLB 978: 1, 2, 3 en 4
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
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3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Stil gebed, Votum en groet
Gebod en belofte
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: 2 Timoteüs 2: 1 – 19
Zingen: Psalm 124: 1, 3 en 4
1. Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
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3. Loof Hem die ons ter dood niet overgaf,
wij zijn gered, wij zijn gered van ’t graf.
De vogelaar, die ons geen vrede liet,
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af:
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet.
4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aarde en hemel heeft gemaakt.
Verkondiging:
Omgekeerd pastoraat uit kracht van de Opgestane en
de opstanding der doden
Muzikaal intermezzo:
Variatie op opwekking 281: Als een hert dat verlangt naar water
Gebeden
Mededelingen
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Slotlied: Weerklank 426/LvK 476: 3, 4 en 5
3. Meester, Heer, uw graf kon U niet houden:
heerlijk zijt Gij opgestaan.
Die U als verrezene aanschouwden
baden U verwonderd aan.
Op de berg hebt Gij bevel gegeven,
en van d'aarde zegenend verheven
zondt Gij op het Pinksterfeest
als in storm en vuur uw Geest.
4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
5. Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.
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Zegen
Uitleidend orgelspel

Thuiscollecte:
1. Diakonie: Oicocredit
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
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Schriftlezing: 2 Timoteüs 2: 1 – 19 (HSV)
21U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in
Christus Jezus is.
2
En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen,
vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn
om ook anderen te onderwijzen.
3
Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus
Christus.
4
Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de
zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.
5
En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt
hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.
6
De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen.
7
Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht
geven in alle dingen.
8
Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is
opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.
9
Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien
als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden.
10
Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden
verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.
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11

Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij
met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.
12
Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.
Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.
13
Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.
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Breng deze dingen in herinnering en bezweer hun, ten
overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de
hoorders.
15
Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen,
als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die
het Woord van de waarheid recht snijdt.
16
Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want
zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid
toenemen.
17
En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen
bevinden zich Hymeneüs en Filetus.
18
Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren
dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.
19
Toch blijft het vaste fundament van God staan, met
dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder
die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden
van de ongerechtigheid.
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