Gebed om de Heilige Geest
Orde van dienst voor de Zondag
26 september 2021 in de Moriakerk
Aanvang: 9.30 uur

Kindermoment: Thema: Het Joodse volk door Esther gered
Kinderlied

Predikant: Ds. B. van Ginhoven
Organist: Jack de Munck

1e Schriftlezing: Psalm 2 (NBV)

Orgelspel

1

Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
2
De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
3
‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden.’

Welkom en mededelingen
Zingen aanvangslied (staande): Lied/Psalm 103c: 1 en 2
Loof de koning, heel mijn wezen

Stil Gebed (staande)

4

Die in de hemel troont lacht,
de Heer spot met hen.
5
Dan spreekt hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
6
‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,
op de Sion, mijn heilige berg.’

Votum en Groet (staande)

Ter inleiding op ons gebed: Evang. Liedbundel 356: 1 en 3
Van U wil ik zingen

7

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.
8
Vraag het mij
en ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.
9
Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’

Gebed van Verootmoediging

Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven

Zingen: Lied 913: 1 en 2 Wat de toekomst brengen moge

10

1

Daarom, koningen, wees verstandig,
2

Zingen: Lied 1012: 4 en 5 Geef ons uw vrede in het hart

wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
11
Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng hem bevend uw hulde.
12
Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt hij in toorn.
Gelukkig wie schuilen bij hem.

Uitleg en Verkondiging: Vrede binnen handbereik!
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Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 4 en 5
O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Zingen: Lied 1009: 1 O lieve Heer, geef vrede
Dankgebed, voorbede, stil gebed, samen bidden we het
Onze Vader
2e Schriftlezing: Lucas 1: 76 t/m 79 en Lucas 2: 29 t/m 25 (NBV)
1 76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,
77
en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
78
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
79
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Zingen slotlied: Lied 939: 1 en 3
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Zending en Zegen (staande), beantwoord met gezongen
Amen, amen, amen!
Orgelspel
Collecte

25

2 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het
was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven
voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door
de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar
binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk
is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
29
‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
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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 Israël / Palestina
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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