Woorden van de Wet: Romeinen 13: 8 t/m 10 (NBV)
8

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft,
heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen
moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en
alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw
naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de
wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Orde van dienst voor de Zondag
1 augustus 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk
Predikant: Ds. R. Poesiat
Organist: Jack de Munck

De Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Orgelspel

Zingen: Lied/Psalm 139: 1 en 8 Heer, die mij ziet zoals ik ben

Welkom en mededelingen

Kindermoment en Kinderlied: Van A tot Z

Zingen aanvangslied (staande): Lied/Psalm 100: 1 en 2
Juich Gode toe, bazuin en zing
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing: Marcus 8: 27 t/m 33 (NBV)

Stilte (staande)

Wie is Jezus?
27
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van
Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de
mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen
zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29
Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik
volgens jullie?’ Petrus antwoordde:
‘U bent de messias.’ 30 Hij verbood
hun op strenge toon om met
iemand hierover te spreken.
31
Hij begon hun te leren dat de
Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten van het volk, de

Votum en Groet (staande)

Verootmoedigingsgebed

Woord van vergeving

Zingen: Lied 968: 1 en 5 De ware kerk des Heren
1

2

hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij
gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32 hij sprak
hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel
terecht te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en
wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan!
Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
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Zingen: Lied 313: 1 Een rijke schat van wijsheid

Zingen: Lied 440: 1, 3 en 4 Ga, stillen in den lande

Dankzegging – voorbeden – stilte – Onze Vader

Zingen slotlied (staande): Lied 704 Dank, dank nu allen God

2e Schriftlezing: Jakobus 2: 14 t/m 18 (NBV)
14

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven,
maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen
redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag
eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm
en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste
levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als
het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iemand:
‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt
geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.
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Zegen (staande)

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: Project Walcherse Diaconieën
U kunt als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken
op:

Zingen: Lied 313: 4 en 5 Maar wie op ’t woord vertrouwen

Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle
NL 02 RABO 0314413588
Wilt u bij de gift vermelden: “Collecte” en de “datum” van de kerkdienst.

Prediking
Orgelspel

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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