Koor zingt: - Thy Word
- What the Lord has done in me
Orde van dienst voor de Zondag
7 november 2021 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers

Kindermoment en Kinderlied: Allemaal kleuren

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

Kinderen gaan naar de nevendienst

Orgelspel

Gebed

Welkom en mededelingen

Schriftlezing: Johannes 21: 2 t/m 12a (NBV)
2

Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’),
Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee
andere leerlingen. 3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’
zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze
niets. 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de
leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te
eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6 ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep
Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het
net uit en er zat zo veel vis in dat ze het
niet omhoog konden trekken. 7 De
leerling van wie Jezus hield zei tegen
Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon
Petrus dat hoorde, schortte hij zijn
bovenkleed op – meer had hij niet aan –
en sprong in het water. 8 De andere
leerlingen kwamen met de boot en
sleepten het net vol vis achter zich aan.
Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9 Toen ze aan
land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei:

Zingen (staande): Joh. de Heer-bundel lied 98:
Samen in naam van Jezus

Stil Gebed (staande)

Votum en Groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 100: 1, 2 en 4
Juich Gode toe, bazuin en zing

Geloofsbelijdenis
1

2

‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11 Simon
Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote
vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’

Begroeting Pfarrer Hillebrand (Superintendent Kirchenkreis Mülheim)
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Dankgebed en Voorbede

Preek
Collecte moment (Youtube)
Zingen: Lied 362: 1 en 2
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát

Zingen (staande): Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

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

Openbare Geloofsbelijdenis en bevestiging in het ambt
als (jeugd)ouderling :
Ina Brasser-Flipse
als diaken :
Joost Gabriëlse
als ouderling-kerkrentmeester : Jos van Breda

Orgelspel
Zingen: Lied/Psalm 134: 3 (oude berijming)
Dat ’s Heeren zegen op u daal

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

Afscheid oud-ambtsdragers

De 2e collecte bij deze dienst is bestemd voor: Zending Guatemala

Als diaken :
Kobi Maranus-Cijsouw
Als ouderling-kerkrentmeester : Kees Minderhoud
Als bezoekbroeder :
Ad van Sighem

U kunt als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op:
Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle
NL 02 RABO 0314413588

Koor zingt: - Zoals de regen leven geeft
- How can I keep from singing

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

3

4

