
Protestantse gemeente Ginneken
MORGENGEBED OP DE 1STE ZONDAG VAN 2021

9.55 u.   v.   U bent verbonden met de Laurentiuskerk
Om 10.00 uur begint het morgengebed.

ORGELSPEL
10.00 u.   v. Dit is het morgengebed op zondag …
v. Wij zijn samengekomen in de Naam + van de Vader

 en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen. 
BEGROETING
GEBED VAN TOENADERING

 Lied 712 “Het jaar neigt zich” 

PSALMGEBED 
Psalm 40 (Lied 40 a, solo door voorganger)
Psalm 146 (Lied 146a: 5- 7) 

SCHRIFTLEZING : JAKOBUS 4: 8-17 (CANISIUS 1939)
Treedt nader tot God, en Hij zal naderen tot u! Zondaars, reinigt uw 
handen; dubbelhartigen, zuivert uw harten! Beseft uw ellende, jammert en
weent; uw lachen verkere in rouw, en uw vreugde in droefheid! Vernedert 
u voor de Heer, en Hij zal u verheffen. Broeders (en zusters), spreekt geen 
kwaad van elkander! Wie kwaad spreekt van zijn broeder, of de broeder 
beoordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet; maar zo ge haar
oordeelt, zijt ge geen werker der wet, maar haar rechter. Wetgever en 
Rechter is Eén: Hij die redden kan en verderven. Maar wie zijt gij, dat ge de 
naaste beoordeelt? En nu gij daar, die zegt: “Vandaag of morgen zullen we 
heenreizen naar die of die stad; een jaar zullen we daar blijven, handel 
drijven en winst maken.” Gij daar, die niet eens de dag van morgen kent! 
Wat is uw leven? Een damp immers zijt gij, die een stonde opkomt en dan 
weer verdwijnt. Neen, gij moest zeggen: “Zo de Heer het wil, zullen we 
leven, en dit doen of dat!” Maar nu bluft gij in uw verwaandheid; al 
dergelijk gebluf is verkeerd. Nu dan, hij die weet, dat hij goed heeft te doen
en het nalaat, doet zonde.
LIED 473A 
OVERWEGING



 Lied 903, alle verzen, de verzen 3- 5 gelezen
Aandacht voor collectes (door diaken):1.diaconie;2.Algemeen 
kerkenwerk eigen gemeente
[Bericht van overlijden]
GEBEDEN
ZONDAGSGEBED
v.   …

door Jezus Christus, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

VOORBEDE

Intenties telkens besloten met:
v.   Licht der wereld
a.   Kyrie eleison (Lied 301a) 
ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

Lied 945
ZONDAGSGEBED

v.   …...door Jezus Christus, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Heilig Evangelie: JOHANNES 10, 22-30
ZEGEN

ACCLAMATIE: LIED 904:1
ORGELSPEL


