Kindermoment en Kinderlied: Een parel in Gods hand
Orde van dienst voor de Zondag
24 oktober 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk

Kinderen gaan naar de nevendienst

Predikant: Ds. Peter van Bruggen
Organist: Jack de Munck

Gebed
Orgelspel
Schriftlezing: Johannes 8: 1 t/m 11 (NBV)
Welkom en mededelingen

Een vrouw op overspel betrapt
1
Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de
tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun
onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een
vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden
en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt
toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen
te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te
stellen, om te zien of ze hem konden
aanklagen. Jezus bukte zich en schreef
met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze
bleven aandringen, richtte hij zich op en
zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat
die als eerste een steen naar haar
werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef
op de grond. 9 Toen ze dat hoorden
gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem
alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en
vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 1 1 ‘Niemand,
heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig
vanaf nu niet meer.’

Zingen (staande): Lied 405: Heilig, heilig, heilig! Heer, God
almachtig
Stil Gebed (staande)

Votum en Groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 103: 1 en 6 Zegen, mijn ziel, de grote
naam des Heren

Wetslezing

Zingen: Lied/Psalm 103: 2 Loof Hem, die zo met gaven u
verzadigt
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Zingen: Lied/Psalm 51: 1 en 4 Ontferm u God, ontferm u, hoor
mijn klacht

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

Preek

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: Lied 377: 1, 4 en 7 Zoals ik ben, kom ik nabij

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

Dankgebed en Voorbede

Zingen (staande): Lied/Psalm 146a: 4 en 7 Hij is de Heer, de
trouwe

Zegen (staande), beantwoord met gezongen
Amen, amen, amen!

Orgelspel
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