Kindermoment en Kinderlied: Kom aan boord
Orde van dienst voor de Zondag
5 september 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk
Viering Heilig Avondmaal

Gebed

Predikant: Ds. Peter van Bruggen
Organist: Ko Koole

Schriftlezing: Johannes 11: 18 t/m 29 (NBV)
18

Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien
stadie, 19 en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen
om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20 Toen Marta hoorde
dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet,
terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus:
‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet
gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat God u
alles zal geven wat u vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je broer
zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet
dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal
opstaan.’ 25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding
en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook
wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij
gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja
Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar
de wereld zou komen.’
28
Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei:
‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze
naar Jezus toe.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen (staande): Lied 215: 1, 2 en 7
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

Stil Gebed (staande)

Votum en Groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 92: 1, 3 en 7 Waarlijk, dit is rechtvaardig
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Leefregels

Preek

Zingen: Lied/Psalm 27: 2
Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen

Zingen: Lied 377: 1, 3 en 4 Zoals ik ben, kom ik nabij
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Bediening Heilig Avondmaal

Dankgebed en Voorbede

Zingen (staande): Lied 425 Vervuld van uw zegen

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: Werelddiaconaat Ghana
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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