Kindermoment en Kinderlied: Hé, luister mee…
Orde van dienst voor de Zondag
15 mei 2022 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk

Gebed

Predikant: Ds. Peter van Bruggen
Organist: Ko Koole

Schriftlezing: Matteüs 13: 10 t/m 16 (NBV)
10

De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u
in gelijkenissen tot hen?’ 11Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen
van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. 12
Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar
wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. 13 Dit is de reden
waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en
horende doof zijn en niets begrijpen. 14 In hen komt deze profetie van
Jesaja tot vervulling:
“Jullie zullen goed luisteren maar
niets begrijpen,
en jullie zullen goed kijken maar
geen inzicht hebben.
15
Want het hart van dit volk is
afgestompt,
hun oren zijn doof
en hun ogen houden zij gesloten.
Met hun ogen willen ze niets zien,
met hun oren niets horen,
met hun hart niets begrijpen.
Want anders zouden ze tot inkeer komen
en zou ik hen genezen.”
16
Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen!

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen (staande): Lied 317 Grote God, Gij hebt het zwijgen

Stil Gebed (staande)

Votum en Groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 100

Juicht Gode toe, bazuin en zing

Leefregels
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Zingen: Lied/Psalm 25: 2 Here, maak mij uwe wegen

Zingen: Lied 316: 1, 2 en 4 Het woord dat u ten leven riep
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Preek

Zingen (staande): Lied 340b Ik geloof in God de Vader

Dankgebed en Voorbede

Zingen (staande): Lied/Psalm 146a: 1, 4 en 7
Laat on nu vrolijk zingen

Zegen (staande), gevolgd door het gezongen Amen (3x)

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: Binnenlands diaconaat
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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