Online viering 7 juni: de Parel
Voorganger: Pim Brouwer
Organist: Jaap Kroonenburg
Muziek: Gerard de Waardt, Nelleke & Anne den Broeder
Lector: Vera van Klink

Interactieve liturgie beschikbaar via tinyurl.com/luisterviering of via code:
Orgelspel
Woord van welkom
Openingspsalm
Loof God, loof hem overal (LB 150:1,2)
1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen

Inleiding thema
Lied
Van top tot teen (Opwekking kids 136)
1. God heeft mij gemaakt van top tot teen
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder

3. Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik
En na negen maanden kwam ik eruit
met alles er op en alles er aan
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

2. God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

4. Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

Bijbelgebed
Schriftlezing: Mattheus 13:44- 46 (z.o.z.)
Zingen
Zoek eerst het koninkrijk van God
1. Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja. Refrein

3. Bid en u zal gegeven zijn,
zoek en gij zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja. Refrein

2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja. Refrein

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
Hallelu, halleluja.

Verkondiging:
Thema: de Parel

Muzikaal intermezzo
Vrolijk orgelspel
Gebeden
Bid live mee! Laat uw gebed achter op www.tinyurl.com/luisterviering
Slotlied:
Ik wens jou (Trinity, Muziek op verzoek 23 mei)
1. Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

3. ‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
Refrein

2. Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

Bridge
Ik bescherm je voor de wind,
en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur
want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Refrein:
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

Refrein

Zegen
Uitleidend orgelspel Klik of tik om tekst in te voeren.
Thuiscollecte
Collectedoelen deze zondag:
1. Diaconie: Zuid Afrika, kwetsbare kinderen Pretoria (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: Mattheus 13:44-46 (Bijbel in Gewone Taal)
44. Jezus zei: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een
schat die verstopt is in de grond. Op een dag vindt
een man de schat. Hij is heel blij. Toch verstopt hij
de schat weer in de grond. Dan verkoopt hij alles
wat hij heeft. En van het geld koopt hij het stuk

land waar de schat verstopt is. 45. Gods nieuwe
wereld lijkt ook op een koopman die op zoek is
naar mooie parels. 46. Op een dag ziet hij een heel
bijzondere parel. Hij verkoopt alles wat hij heeft.
En van het geld koopt hij die ene parel.

