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Orgelspel
Woord van welkom
Openingspsalm
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here (Psalm 27: 1 en
3)
1.Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
3.Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
verborgen in het binnenst van zijn hut:
geen vijandschap ter wereld kon mijn schaden,
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.
Hij stelde mij als op een hoge rots,
het woelen van mijn vijanden ten trots;
daarom wil ik met vrolijk feestgerei
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij!

Drempelgebed en begroeting
Luisterlied
Dank U voor deze nieuwe morgen
1.Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2.Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
3.Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.
4.Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.
7.Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan
Gebed bij de opening van het woord
1e Schriftlezing: Jesaja 12 (z.o.z.)

Lied:
Juich Gode toe (Psalm 100)
1.Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.
2.Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'
3.Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4.Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
2e Schriftlezing: Matteüs 9: 35 – 10: 15 (z.o.z.)
Lied:
Hij ging van stad tot stad (NLB 391: 1(zanggroep), 2 en 4
(allen))
1.Hij ging van stad tot stad, hij sprak:
'tot u ben Ik gezonden'
Voor zieken en gewonden
had hij een woord, een onderdak.

Refrein:
Alles heeft hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.
2.Hij gaf aan blinden het gezicht,
De nacht heeft Hij verdreven,
Gaf doden weer het leven,
Waar Hij voorbijging werd het licht.
Refrein
4.En alwie Jezus' naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.
Refrein
Verkondiging
Orgelspel
Lied:
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (NLB 973:
1(zanggroep), 2 (allen), 3 (zanggroep), 4 (allen))
1.Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja.
2.om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3.om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
4.roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
Gebeden
Slotlied:
Vervuld van uw zegen (NLB 425)
1.Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Zegen
Uitleidend orgelspel

Thuiscollecte
Collectedoelen deze zondag:
1. Diaconie: SAMEN, Solidair – PKN
dorpskerken (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: Jesaja 12 (NBV)
Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent
woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u
troost mij.
God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik
wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn
beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’
Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de
redding.
Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn
naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven naam.
Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden.
Laat heel de aarde dit weten.
Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige
van Israël, die in jullie midden woont.’

Lezing: Matteüs 9: 35 – 10: 15 (NBV)
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er
onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws
over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.
Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met
hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als
schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De
oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de
eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de
oogst binnen te halen.’
Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de
macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte
en elke kwaal te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,
Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs,
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, en ten slotte
Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren.
Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende
instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek
geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren
schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig:
“Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek
doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en
drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om
niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen gouden,

zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg
geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen
stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn
onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar
je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te
ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. Groet de
bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede
over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat
niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als
ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen
luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof
van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal
voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan
voor die stad.

