Zingen: Lied/Psalm 119: 65 Al uw geboden zijn gerechtigheid
Orde van dienst voor de Zondag
18 juli 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk

Kindermoment en Kinderlied: Van A tot Z

Predikant: Ds. Peter van Bruggen
Organist: Ko Koole

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 10: 9 t/m 14 en Prediker 7: 15 t/m 18

Orgelspel

(NBV)
9

De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe
waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak
van het huis om daar te bidden. 10 Maar hij
kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er
eten voor hem werd klaargemaakt, werd
hij gegrepen door een visioen. 11 Hij zag
hoe vanuit de geopende hemel een
voorwerp dat op een groot linnen kleed
leek aan vier punten op de aarde werd
neergelaten. 12 Op het kleed bevonden
zich alle lopende en kruipende dieren van
de aarde en alle vogels van de hemel. 13 Hij
hoorde een stem zeggen: ‘Ga je gang,
Petrus, slacht en eet.’ 14 Maar Petrus
antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval,
want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): Lied 207: 1, 3 en 4 De trouw en goedheid van
de Heer

Stil Gebed (staande)

Votum en Groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 84: 1 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

15

Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien: een rechtvaardig mens gaat aan
zijn rechtvaardigheid ten onder, een onrechtvaardig mens leeft lang
ondanks zijn slechte daden. 16 Wees daarom niet al te rechtvaardig en
meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te
gronde richten? 17 Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees
niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? 18 Houd het

Wetslezing

1

2

ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste, want wie ontzag
voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te
veel onrechtvaardigheid.
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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: Eigen gemeente onderhoud
orgel

Preek

U kunt als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken
op:
Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle
NL 02 RABO 0314413588

Zingen: Lied 315: 1 en 2 Heb dank, o God van alle leven

Wilt u bij de gift vermelden: “Collecte” en de “datum” van de kerkdienst.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Dankgebed en Voorbede

Zingen (staande): Lied 418: 1, 2 en 3 God, schenk ons de kracht

Zegen (staande)

Orgelspel
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