leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed,
van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.
Orde van dienst voor de Zondag
15 augustus 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk
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Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle
afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar
de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding
bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij
hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een
heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij
Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik
een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop
vertrouwt, komt niet bedrogen
uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop
vertrouwen. Voor wie er niet op
vertrouwen, geldt echter: ‘De steen
die de bouwers afkeurden is de
hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is
een steen waarover men struikelt,
een rotsblok waaraan men zich
stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods
woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een
volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van
hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke
licht.

Predikant: Br. L. Lok
Organist: Jack de Munck

Orgelspel
Welkom en mededelingen

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

Gebed

Zingen: Lied/Psalm 149: 1, 2 en 3 Halleluja! laat opgetogen

Kindermoment en Kinderlied: Dank U voor deze nieuwe
morgen
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Zingen: Lied 868: 1 en 2 Lof zij de Heer, de almachtige koning
der ere

Schriftlezingen: 1 Petrus 1: 17 t/m 19 en 2: 1 t/m 9 (NBV)
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En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder
aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als
vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18 U weet immers dat u niet
met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze

Woordverkondiging
1

2

Zingen: Lied/Psalm 98: 1 en 2 Zing een nieuw lied voor God
de Here

Dank- en Voorbede

Zegen (staande)

Zingen (staande): Lied 363 Dat ’s Heren zegen op u daal’
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: KIA Zomer zending Pakistan
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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