Kindermoment en Kinderlied: Wees niet laf
Orde van dienst voor de Zondag
op 24 januari 2021 in de Moriakerk
Aanvang: 09.30 uur

Gebed

Predikant: Ds. Peter van Bruggen
Organist: Ko Koole

Schriftlezing: Matteüs 14: 1 t/m 11 (NBV)
De dood van Johannes
1
In die tijd hoorde ook Herodes, de
tetrarch, over Jezus vertellen, 2 en hij
zei tegen zijn hovelingen: ‘Dat moet
Johannes de Doper zijn; hij is opgestaan
uit de dood en daardoor beschikt hij
over zulke wonderbaarlijke krachten.’ 3
Herodes had Johannes destijds laten
arresteren en in de boeien laten slaan
en hem in de gevangenis geworpen
vanwege Herodias, de vrouw van zijn
broer Filippus. 4 Johannes had namelijk
tegen hem gezegd: ‘U mag haar niet tot
vrouw nemen.’ 5 En hoewel hij hem wilde doden, deed hij dat niet uit
vrees voor het volk, dat hem voor een profeet hield.
6
Toen Herodes een feest gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste
de dochter van Herodias te midden van de aanwezigen, en dat viel bij
Herodes in de smaak. 7 Daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze maar zou
vragen, en hij bezegelde die belofte met een eed. 8 Door haar moeder
daartoe aangezet zei ze: ‘Breng me dan op een schaal het hoofd van
Johannes de Doper.’ 9 Deze vraag bedroefde de koning, maar omdat hij
in het bijzijn van zijn tafelgasten een eed gezworen had, beval hij dat men
het haar zou brengen, 10 en hij gaf opdracht Johannes in de gevangenis te
onthoofden. 11 Het hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het
meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder.

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Lied/Psalm 42: 1 en 3
Evenals een moede hinde

Wetslezing

Zingen: Lied 286: 1 en 2
Waar de mensen dwalen in het donker
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Preek

Kijk- en Luisterlied: Wanneer ik U niet vind (Sela)

Dankgebed

Zingen: Lied 610: 1, 3 en 5 Zo dor en doods

Zegen

Orgelspel
Collecte
De 1e collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerk en diaconie. U kunt
als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op:
Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle NL 02 RABO 0314413588
of College van kerkrentmeesters NL 57 RABO 0314400958
De 2e collecte bij deze dienst is bestemd voor: Missionair werk.
U kunt als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op:
Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle
NL 02 RABO 0314413588
Wilt u bij de gift vermelden: “Collecte” en de “datum” van de kerkdienst.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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