Zingen: Lied/Psalm 32: 4 Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik
u wijzen’
Orde van dienst voor de Zondag
25 juli 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk

Kindermoment en Kinderlied: Kom op ga je mee

Predikant: Ds. Peter van Bruggen
Organist: Ko Koole

Gebed

Schriftlezing: Jacobus 4: 13 t/m 15 en Exodus 15: 27 t/m 16: 1

Orgelspel

(NBV)
13

Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die
stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld
verdienen.’ 14 U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent
immers maar damp, die heel even
verschijnt en dan al verdwijnt. 15 U
zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het
wil, zijn we dan in leven en zullen we
dit of dat doen.’

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): Lied 221: 1 en 2 Zo vriendelijk en veilig als het
licht

27

Stil Gebed (staande)

Hierna kwamen ze in Elim, een
plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen
ze bij het water hun tenten op.
1
Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende
dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de
woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt.

Votum en Groet (staande)
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Zingen: Lied/Psalm 25: 2 en 6 Here, maak mij uwe wegen
Preek
Leefregels
Zingen: Lied 913: 1, 3 en 4 Wat de toekomst brengen moge
1

2

Dankgebed en Voorbede

Zingen (staande): Lied 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met
je zijn

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: Onderhoud gebouwen
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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