PROTESTANTSE GEMEENTE MAASSLUIS
ORDE VAN DE KERKDIENST OP ZONDAG 10 MEI 2020
(“CANTATE” – NAAR PSALM 98)
10.00 UUR, GROOTE KERK
Voorganger: Ds. Chris Schreuder
Lector: Erik Ammerlaan
Organist: Jaap Kroonenburg
Harpiste: Eva Schreuder
Inleidend orgelspel:
Zing een nieuw lied voor God de Here en wees van harte zeer verblijd - R. van Mazijk
Woord van welkom
Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2:
Zingt een nieuw lied voor God de HERE, want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.
Zingt voor de HEER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.
Bemoediging en groet
Gebed bij de opening van het Woord
Eerste Schriftlezing: Exodus 19 (Nieuwe Bijbelvertaling)
1 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de
Israëlieten in de Sinaiwoestijn.
2 Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de
Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg.
3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van
Jakob, laat de kinderen van Israël weten:
4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels
gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht.
5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit
voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken-want de hele aarde behoort mij toe.
6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten
over.’
7 Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem
had opgedragen.
8 En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’
Mozes bracht het antwoord van het volk aan de HEER over,
9 waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het
horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’ Toen Mozes de
HEER vertelde wat het volk had geantwoord,
10 zei de HEER hem ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen
heiligen, en laten ze hun kleren wassen.

11 Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de
ogen van heel het volk neerdalen op de Sinai.
12 Geef aan tot waar het volk mag komen, en waarschuw hen dat ze de berg niet op gaan; zelfs de
voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet ter dood gebracht worden.
13 Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden; hij moet worden gestenigd of met pijlen
doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van
een ramshoorn weerklinkt, mogen ze de berg op gaan.’
14 Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun kleren te
wassen.
15 ‘Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent, ‘zei hij, ‘en dat u in de tussentijd geen gemeenschap
hebt met een vrouw.’
16 Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er
hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn.
Iedereen in het kamp beefde.
17 Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan.
18 De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook
steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig.
19 Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met
geweldig stemgeluid.
20 De HEER was op de top van de Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen, en
Mozes ging naar boven.
21 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen
in de hoop de HEER te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen.
22 Ook de priesters, die gewoonlijk wel in de nabijheid van de HEER mogen komen, moeten op
eerbiedige afstand blijven, anders zal de toorn van de HEER tegen hen losbarsten.’
23 Mozes antwoordde de HEER: ‘Het volk kan de Sinai niet op gaan. U hebt ons immers zelf bevolen
de berg af te grenzen en als heilig te beschouwen.’
24 De HEER zei: ‘Ga naar beneden, en kom samen met Aäron weer terug. Maar de priesters en het
volk mogen niet dichterbij komen, zij mogen de berg niet op gaan, anders zal mijn toorn tegen hen
losbarsten.’
25 Mozes ging terug naar het volk en bracht hun dit over.

Lied: “Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere” (LB 868 / WK 452): 1, 2 en 5:
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige Naam,
looft, al wat ademt, de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven,
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen.
Christenen, looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart, wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 1-14 (Nieuwe Bijbelvertaling)
1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor
jullie gereed zal maken?
3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg
daarheen kunnen weten?’
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door
mij.
7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie
hebben hem zelf gezien.’
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’
9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft
de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik
tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.
11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat
hij doet.
12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan
dat, ik ga immers naar de Vader.
13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de
Vader zichtbaar wordt.
14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.
Lied: “U kennen, uit en tot U leven” (LB 653 / WK 54): 1 en 7:
U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!
O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging
Harpspel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gebed van de Heer

Slotlied: “Zolang wij ademhalen” ( LB 657 / WK 292):
Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.
Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

Zegen
Uitleidend orgelspel:
Lobet den Herrn mit Pauken und Zimbeln schön - S. Karg-Elert

THUISCOLLECTE:
U kunt thuis uw bijdrage overmaken.
Ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte voor
informatie over de collecte en hoe u kunt bijdragen.

