Zingen: Lied/Psalm 86: 4 Leer mij naar uw wil te hande͜len
Orde van dienst voor de Zondag
7 augustus 2022 om 9:30 uur
vanuit de Moriakerk

Kindermoment en Kinderlied: ‘k Heb Jezus nodig

Predikant: Ds. Peter van Bruggen
Organist: Ko Koole

Gebed
Schriftlezing: Matteüs 21: 28 t/m 32 (NBV)

Orgelspel

28

Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen
de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 29 De zoon
antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog. 30
Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die
antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. 31 Wie van
de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze
zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u:
de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het
binnengaan van het koninkrijk van God. 32 Want
Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen
hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de
tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u
hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen
geloven.

Welkom en mededelingen
Zingen (staande): Lied 273: 1, 2 en 3
Loof God, die zegent al wat leeft

Stil Gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
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Zingen: Lied 919: 1, 3 en 4 Gij die alle sterren houdt

Zingen: Lied/Psalm 133
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen

Preek

Leefregels
1

2

Zingen: Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Dankgebed en Voorbede

Zingen (staande): Lied 885 Groot is uw trouw, o Heer

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

3

