Zingen: Lied 362: 1
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
Orde van dienst voor de Zondag
22 augustus 2021 in de Moriakerk
Aanvang: 9.30 uur

Schriftlezing: Deuteronomium 31: 7 t/m 8 en Lucas 5: 1 t/m 11
(NBV)

Predikant: Ds. G. Zomer
Organist: Ko Koole
Thema:
Wees niet bang...

7

Toen riep Mozes Jozua bij zich en ten overstaan van alle Israëlieten zei
hij tegen hem: ‘Wees vastberaden en standvastig, want jij zult het volk
het land binnenleiden dat de HEER onder ede aan hun voorouders had
beloofd, en onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. 8 De HEER
zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.
Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.’

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied (staande): Psalm 27: 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)
God is mijn licht, de redder van mijn leven
Stiltemoment (staande)
Bemoediging en Groet (staande)

Zingen als intro op gebed: Lied 995: 1 en 2
O Vader, trek het lot U aan

Gebed
Zingen als afsluiting van het gebed: Lied 314: 1 en 3
Here Jezus, om uw woord

Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen
1
Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het
volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2 zag
hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit
gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de
boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te
varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4 Toen
hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep
water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5
Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht
hebben we ons ingespannen en niets gevangen.
Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6
En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n
enorme school vissen in de netten dat die
dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de
mannen in de andere boot dat die hen moesten
komen helpen; nadat dezen bij hen waren
gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis
dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën
voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig
mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de

Kindermoment en kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn
1

2

enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon
samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je
mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht,
lieten ze alles achter en volgden hem.
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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: 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

Zingen: Lied 362: 2 en 3
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild

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

Overdenking

Orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, samen bidden we het
Onze Vader

Zingen slotlied van Sytze de Vries:
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan

Zegen (staande), beantwoord met 3x gezongen Amen

Orgelspel
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