Kindermoment en Kinderlied: Mosterdzaad
Orde van dienst voor de Zondag
19 september 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk

Kinderen gaan naar de nevendienst

Predikant: Ds. Peter van Bruggen
Organist: Ko Koole

Gebed
Orgelspel

Schriftlezing: Lucas 13: 6 t/m 9 (NBV)
6

Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn
wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond
geen vijgen. 7 Hij zei tegen de
wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken
of die vijgenboom vrucht draagt, maar
tevergeefs. Hak hem maar om, want hij
dient tot niets en put alleen de grond
uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer,
laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik
de grond eromheen heb omgespit en hem
mest heb gegeven, 9 misschien zal hij dan
het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog
omhakken.”’

Welkom en mededelingen
Zingen (staande): Lied 971: 1 en 3
Zing een nieuw lied voor God de Here

Stil Gebed (staande)

Votum en Groet (staande)

De Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Zingen: Lied/Psalm 67: 1 en 3 God zij ons gunstig en genadig
Preek
Leefregels
Zingen: Lied 825: 1, 4 en 5 De wereld is van Hem vervuld
Zingen: Lied/Psalm 84: 6 Want God onze Heer die ons mild
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Dankgebed en Voorbede

Zingen (staande): Lied 313: 1 en 5 Een rijke schat van wijsheid

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: Zending Syrië
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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