Kindermoment en Kinderlied: Het is fijn om je vriend te zijn
Orde van dienst voor de Zondag
3 oktober 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk

Kinderen gaan naar de nevendienst

Predikant: Ds. Peter van Bruggen
Organist: Ko Koole

Gebed

Orgelspel

Schriftlezing: Filippenzen 2: 25 t/m 30 (NBV)

Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn
broeder, medewerker en medestrijder geweest, en heeft mij
namens u bijgestaan in mijn nood. 26 Maar hij verlangt ernaar u allen
weer te zien en maakt zich grote zorgen, omdat u van zijn ziekte
hebt gehoord. 27 Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar
God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook
over mij: hij heeft me nog meer verdriet bespaard. 28 Ik stuur hem
nu zo snel mogelijk; dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem
terugziet en heb ik minder zorgen. 29 Verwelkom hem vol vreugde
als iemand die één is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere; 30
hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de
dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij de hulp
te geven die u niet kon bieden.
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Welkom en mededelingen
Zingen (staande): Lied 212: 1, 2, 4 en 5
Laten wij zingend deze dag beginnen

Stil Gebed (staande)

Votum en Groet (staande)
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Zingen: Lied/Psalm 65: 1 en 2 De stilte zingt U toe, o Here

Leefregels

Zingen: Lied/Psalm 121: 1 en 3 Ik sla mijn ogen op en zie

Zingen: Lied/Psalm 32: 3 Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en
mijn haven

Preek
1

2

Zingen (staande): Lied 340b: 1, 4 en 5 Ik geloof in God de Vader

Dankgebed en Voorbede

Zingen (staande): Lied 994 Voor hen die ons regeren

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

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: Kerk en Israël
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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