Zingen: Lied 150a: 1, 2 en 4 Geprezen zij God
Orde van dienst voor de Zondag
19 juni 2022 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk

Kindermoment en Kinderlied: Zie de zon, zie de maan

Predikant: Dhr. W. Verwijs
Organist: Ko Koole

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Orgelspel

Schriftlezing: Rechters 13: 1 t/m 7 en 24 en 25 (NBV)

Welkom en mededelingen

1

De geboorte van Simson
Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de HEER. Daarom
leverde de HEER hen veertig jaar lang over aan de Filistijnen. 2 In die tijd
leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam
Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen
gekregen. 3 Op een dag verscheen de engel van de HEER aan haar. ‘Tot nu
toe was je onvruchtbaar en heb je geen kinderen gekregen,’ zei Hij. ‘Maar
nu zul je zwanger worden en een zoon baren. 4 Je mag daarom geen wijn
of bier drinken en geen onrein
voedsel eten. 5 Je zult zwanger
worden en een zoon krijgen. Nooit
mag zijn hoofd door een scheermes
worden aangeraakt, want hij zal al
vanaf de moederschoot als nazireeër
aan God gewijd zijn. Hij zal een begin
maken met de bevrijding van Israël uit
de greep van de Filistijnen.’
6
De vrouw ging naar haar man en
vertelde hem dat er een godsman bij
haar was geweest. ‘Hij zag er
bijzonder ontzagwekkend uit,’ zei ze,
‘het leek wel een engel van God. Ik heb Hem niet gevraagd waar Hij
vandaan kwam en Hij heeft me zijn naam niet gezegd. 7 Hij zei tegen me
dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik

Zingen (staande): Lied/Psalm 8: 1, 2 en 3
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

Stil Gebed (staande)
Votum en Groet (staande)

Zingen: Lied 314: 1, 2 en 3 Here Jezus, om uw woord

Geloofsbelijdenis
1

2

geen wijn of bier drinken en niets onreins eten, want onze zoon zal vanaf
de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als nazireeër aan God
gewijd zijn.’

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

24

De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De
jongen genoot de zegen van de HEER en groeide voorspoedig op. 25
Tussen Sora en Estaol, waar de Danieten hun tenten hadden opgeslagen,
werd hij voor het eerst door de geest van de HEER tot daden aangezet.
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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:

Zingen: Lied/Psalm 79: 1, 3 en 5
O God, nu zijn de heidenen gekomen

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: Het Baken
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.

Preek

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Zingen: Lied 904: 1, 2 en 3 Beveel gerust uw wegen

Dankgebed, Voorbede en Stil Gebed gevolgd door het:
Onze Vader

Zingen (staande): Lied 913: 1, 2 en 4
Wat de toekomst brengen moge
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