Online viering 31 mei 2020: Pinksteren (50e Paasdag)
Protestantse Gemeente Maassluis

Voorganger: Annelies Nijman-Keijzer, ds Chris Schreuder
Organist: Jaap Kroonenburg
Zang: Annemarie Verburg
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Interactieve liturgie (op proef!) beschikbaar via tinyurl.com/luisterviering of via code:
Orgelspel
Woord van welkom
Openingspsalm
God richt zich op, de vijand vlucht (Psalm 68: 1 en 7)
1. God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.
Zij zijn als was in deze vlam,
zijn woede heeft hen waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.
Maar de getrouwen zijn verblijd,
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.
Zing God en speel zijn naam ten prijs,
zing Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Bemoediging en groet
Lied
Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (LB 680)
1. Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

5. O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: Exodus 24 (z.o.z.)

Lied
Jubel God ter eer (Psalm 81: 1, 2, 8 en 9)
1. Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

8. Ik ben Hij-die-is:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?

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.

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 11 (z.o.z.)
Lied
Wij leven van de wind (LB 687)
1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Verkondiging
Orgelspel
Lied
Toen eenmaal God terneder kwam (LvK Gezang 243: 3-7)
3. Het vuur, op Sinaï een stroom,
een wilde vlammendans,
is nu op ieder hoofd een kroon,
in ieder oog een glans.

4. De stem die als bazuinen luid
neersloeg op 't bevend volk,
met majesteit weerklinkend uit
de donkerzwarte wolk,

5. die grote stem des hemels vindt
nu hartelijk gehoor,
en is als ademtocht van wind,
als geestdrift in het oor,

6. en vult de kerk van God, en vult
de wereld overal;
slechts niet het hart dat in zijn schuld,
zijn trots volharden zal.

7. Kom Heer, kom wijsheid, liefde kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door uw overmacht
wie U bemint of vreest.
Gebeden
Slotlied:
Kom laat ons deze dag (NLB 672: 1, 2 en 7)
1. Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
7. Wie ’s Heren Geest bezielt,
wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,

2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Zegen
Uitleidend orgelspel Thuiscollecte
Collectedoelen deze zondag:
1. Diaconie: SAMEN/Zending (voor meer informatie zie kerkwijzer)
2. Kerk: Diaconie, plaatselijke noodondersteuning
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

1e Lezing: Exodus 24 (NBV)
1. Mozes kreeg van de HEER deze opdracht: ‘Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aäron, Nadab en
Abihu en zeventig van Israëls oudsten, en kniel op eerbiedige afstand neer. 2. Alleen jij, Mozes, mag in de
nabijheid van de HEER komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat.’ 3. Mozes
maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en het volk verklaarde
eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de HEER geboden had. 4. Hierna schreef Mozes alles op
wat de HEER had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij
twaalf gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van Israël één. 5. Hij droeg een aantal jonge
Israëlieten op om de HEER brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. 6. Mozes nam
de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. 7. Vervolgens nam
hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen
we ter harte nemen.’ 8. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ zei
hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’ 9.
Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, 10. en zij
zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de
hemel zelf. 11. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en
dronken. De stenen platen beloofd 12. De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht
daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te
onderrichten.’ 13. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 14. Tegen de oudsten zei
hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil
willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’ 15. Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een
wolk: 16. de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de
zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER
zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18. ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog.
Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.
2e Lezing: Handelingen 2: 1 – 11 (NBV)
1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2. Plotseling klonk er uit de hemel
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3. Er verschenen
aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4.
en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals
hun door de Geest werd ingegeven. 5. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit
ieder volk op aarde. 6. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring
omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7. Ze waren buiten
zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8. Hoe kan het dan dat
wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9. Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10. Frygië en Pamfylië, Egypte en de
omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11. Joden en
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote
daden.’

