Zingen: Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Orde van dienst voor de Zondag
8 augustus 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk

Kindermoment en Kinderlied: Daniël, Daniël (Elly & Rikkert)

Predikant: Ds. N. Dekker
Organist: Ko Koole

Gebed bij opening van Het Woord
Orgelspel
1e Schriftlezing: Handelingen 11: 19 t/m 26 (NBG ‘51)
Barnabas en Saulus naar Antiochië
19
Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband
met Stefanus plaats vond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië
toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden.
20
Doch er waren onder hen enige Cyprische en
Cyreense mannen, die, te Antiochië gekomen,
ook tot de Grieken spraken en hun de Here
Jezus predikten. 21 En de hand des Heren was
met hen, en een groot aantal kwam tot het
geloof en bekeerde zich tot de Here.
22
En het bericht daarvan kwam de gemeente
van Jeruzalem ter ore en zij vaardigden
Barnabas af naar Antiochië.
23
Toen deze aankwam en de genade Gods zag,
verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun
hart de Here trouw te blijven; 24 want hij was een goed man, vol van de
heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Here
toegevoegd. 25 En hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij
hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. 26 En het geschiedde,
dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een
brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië
Christenen genoemd werden.

Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied (staande): Lied/Psalm 139: 1 en 14
Heer, die mij ziet zoals ik ben

Stilgebed (staande)

Bemoediging en Groet (staande)

Zingen: Lied 195 Klein Gloria

Verootmoediging

Regels voor het leven
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Collecte

Zingen: Lied 313: 1 en 2 Een rijke schat van wijsheid

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

Verkondiging

De 2e collecte bij deze dienst is bestemd voor: Beeld en Geluid
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: Evang. liedbundel 378 Vader, ik aanbid U

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

Dank- en Voorbeden

Zingen slotlied (staande): Lied/Psalm 73: 9 en 10
Nu blijf ik bij U voor altijd

Zegen (staande), gevolgd door het gezongen Amen (3x)

Orgelspel
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