Luisterviering 3 mei: Hoop doet leven #2
Voorganger: ds. Pim Brouwer
Organist: Jaap Kroonenburg
Muziek: Ruud Spermon en Gerard de Waardt
Lector: Gerda van der Bor

Interactieve liturgie (op proef!) beschikbaar via tinyurl.com/luisterviering of via code:
Orgelspel
Woord van welkom
Openingspsalm:
De Heer is mijn herder (LB23b/WK23a)
3. De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
5. De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

Drempelgebed en begroeting
Lied van belijdenis:
Heer, u bent mijn leven (WK 439)
1. Heer, U bent mijn leven,de grond waarop ik sta. 4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
zolang U mij adem geeft,zolang als ik besta.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
Ik zou niet meer vrezen,want U bent bij mij.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: 1 Petrus 2:9-17 (z.o.z.)
Verkondiging:
Thema: Leef onze hoop
Muzikaal intermezzo
Ruud zingt: Goin’ Home (‘uit de Nieuwe Wereld’) – Antonin Dvorák
Gebeden
Bid live mee! Laat uw gebed achter op www.tinyurl.com/luisterviering

Slotlied:
Wie zich door God alleen laat leiden (WK515(mel)/LB905)
2. Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Zegen
Uitleidend orgelspel - – Wilhelmus van Nassouwe (vers 1 en 6)
Thuiscollecte
Collectedoelen deze zondag:
1. Diaconie: Sprinkhanenplaag Kenia (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 2:9-17 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk
dat God zich verworven heeft om de grote daden
te verkondigen van hem die u uit de duisternis
heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens
viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn
ontferming u geschonken. Geliefde broeders en
zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis
zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan
zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar
brengen. Leid te midden van de ongelovigen een
goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers
uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen

en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt
rechtspreken. Erken omwille van de Heer het
gezag van de bestuurders die door de mensen zijn
aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit,
en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd
om misdadigers te straffen en om te belonen wie
het goede doen. God wil namelijk dat u door het
goede te doen onwetende dwazen de mond
snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet
achter uw vrijheid om u te misdragen, maar
handel als dienaren van God. Houd iedereen in
ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag
voor God en eerbiedig de keizer.

