Online viering 24 mei 2020:
Protestantse Gemeente Maassluis

Voorganger: ds. Jan van Belzen
Organist: Jaap Kroonenburg
Muziek: Inez en Sera Vruggink
Lector: Christien v.d. Berg

Interactieve liturgie (op proef!) beschikbaar via tinyurl.com/luisterviering of via code:
Orgelspel
Woord van welkom
Openingspsalm
Here, maak mij uwe wegen (Psalm 25: 2 en 7)
2 Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen Ge uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

7 Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
De ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Drempelgebed en begroeting
Lied
Denk aan 't vaderlijk meedogen (Psalm 25: 3)
3 Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendelijke ogen
zijn bij U van eeuwigheid.

Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: Johannes 14: 18 – 26 (z.o.z.)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Inez Vruggink zang en piano, Sera Vrugging zang en gitaar
Gebeden
Slotlied:
Een grote schat van wijsheid (Liedboek 313 / Weerklank 277: 1, 2 en 5)
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.

Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andere stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luisteren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Zegen
Uitleidend orgelspel Thuiscollecte
Collectedoelen deze zondag:
1. Diaconie: noodhulp corona slachtoffers in de wereld.
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: Johannes 14: 18 – 26 (Herziene Statenvertaling)
Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer
naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij
niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef
en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat Ik in
Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. Wie Mijn
geboden heeft en die in acht neemt, die is het die
Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn
Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en
Mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de
Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat
U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de
wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als

iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht
nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij
zullen naar hem toe komen en bij hem intrek
nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn
woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is
niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden
heeft. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl
Ik bij u verblijf. Maar de Trooster, de Heilige
Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die
zal u in alles onderwijzen en u in herinnering
brengen alles wat Ik u gezegd heb.

