
Protestantse gemeente Ginneken
MORGENGEBED OP DE 1STE  ZONDAG NA KERSTMIS

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

0RGELSPEL

10.00 u.   v. Dit is het morgengebed op de eerste zondag na de viering
van de geboorte in het vlees van onze Heer en Verlosser Jezus 
Christus.  

v. Wij zijn samengekomen in de Naam + van de Vader
 en de Zoon en de heilige Geest.

a. Amen. 

BEGROETING

GEBED VAN TOENADERING

Morgenlied 211 “De gouden zonne” 
(het 4de vers zingen we in het Duits )

Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende;
nach Meeresbrausen und Windessausen
leuchtet der Sonnen gewünschtes Gesicht.
Freude die Fülle und selige Stille
hab ich zu warten im himmlischen Garten;
dahin sind meine Gedanken gericht’.

Psalmgebed 

Lied 88a ( solo gezongen)
We bidden psalm 88 

Heer, mijn God, overdag roep ik om hulp, en schrei des nachts voor uw 
aanschijn. Laat mijn gebed voor uw aangezicht dringen; Luister toch naar mijn 
klagen. Want mijn ziel is zat van ellende, mijn leven het rijk der doden nabij; 
Men telt mij bij hen, die ten grave dalen, ik ben als een man, aan het eind van 
zijn kracht. Ik ben als de doden verstoten, als lijken, die in het graf zijn gelegd: 
aan wie Gij niet langer meer denkt, en die aan uw hand zijn onttrokken. Gij hebt 
mij in de diepe grafkuil gestort, in duisternis en in de schaduw des doods; uw 
toorn drukt zwaar op mij neer, al uw golven slaan over mij heen. Gij hebt mijn 



vrienden van mij vervreemd, en ze van mij laten walgen; ik zit in de knel, en kan
er niet uit, mijn oog versmacht van ellende. De ganse dag, Heer, roep ik U aan, 
en strek mijn handen naar U uit: of doet Gij aan de doden nog wonderen, staan 
de schimmen soms op, om U te loven? Zal men in het graf van uw goedheid 
gewagen, van uw trouw in de afgrond; zal men in de duisternis uw wondermacht 
kennen, uw gerechtigheid in het land van vergeten? Daarom, Heer, roep ik U 
aan, treedt iedere morgen mijn bede U tegen. Waarom zoudt Gij mij dan 
verstoten, o Heer, en mij uw aanschijn verbergen? Van jongsaf ben ik in ellende 
en zorgen gedompeld, ik ben radeloos onder de last van uw plagen; uw 
gramschap slaat over mij heen, uw verschrikkingen overstelpen mij. Als water 
omringen ze mij iedere dag, en sluiten mij helemaal in; gij hebt vrienden en 
makkers van mij vervreemd, en mijn bekenden door mijn ellende.

Lied 88a ( solo gezongen) 

Psalm 70 

SCHRIFTLEZING  EFESE 1: 3- 10
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in Christus 
gezegend heeft met allerlei geestelijke zegening uit de hemelen. In Hem toch 
heeft Hij ons vóór de grondvesting der wereld uitverkoren, om heilig en 
vlekkeloos te zijn in zijn oog. Liefdevol heeft Hij, volgens het welbehagen van 
zijn wil, ons voorbestemd, om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, tot 
lof zijner heerlijke genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Beminde. In 
Hem bezitten we de verlossing door zijn Bloed, de vergiffenis der zonden naar 
de rijkdom zijner genade. Die genade heeft Hij, tezamen met wijsheid en inzicht,
in volle overvloed over ons uitgestort, toen Hij ons het geheim openbaarde van 
zijn raadsbesluit, dat Hij naar zijn welbehagen bij Zichzelf had vastgesteld voor 
het Bestel in de volheid der tijden: om namelijk alles wat in de hemel en op 
aarde is, onder één Hoofd,  Christus, samen te brengen. 

PREEK

Lied 515 “Een kind geboren te Bethlehem”

Aandacht voor collectes 1. diaconie;2. Algemeen kerkenwerk eigen gemeente;3. 
Voor deze kerk.(door diaken)
Mededelingen 

GEBEDEN

VOORBEDE



Intenties telkens besloten met:
v.   Licht der wereld, wij bidden U
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 511 “Door goede machten”, D. Bonhoeffer. 
Vers 1 gezongen
Verzen 2- 4 gedeclameerd
Verzen 5-7 gezongen

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 EVANGLIE Mattheus 2:13-23

ZEGENBEDE

v.   Zegene en behoede ons
de almogende en barmhartige Heer,
Vader, Zoon en heilige Geest.

a.   Amen.



ORGELSPEL


