
Protestantse gemeente Ginneken
MORGENGEBED OP DE VIJFDE ZONDAG VAN EPIFANIE, SEXAGESIMA
7 februari 2021
ZWO dienst i.s.m. ZWO commissie

9.55 u.
 v.          U bent verbonden met de Laurentiuskerk

Om 10.00 uur begint het morgengebed.

10.00 u.

v. Dit is het morgengebed op zondag 7 
februari;

v. Wij zijn samengekomen
in de Naam + van de Vader

 en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen. 

BEGROETING

GEBED VAN TOENADERING

Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht.
Ondoofbaar vuur,
over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen,
doe ons gedijen in uw ogen!
Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht.

Lied 315

PSALMGEBED

Psalm  142

ORGELSPEL

SCHRIFTLEZINGEN

Eerste lezing 2 Koningen 4:18-21, 32-37

Evangelielezing Marcus 1,29-39

OVERWEGING

ORGELSPEL

Lied 534
Aandacht voor collectes (door diaken)
1.Diaconie; 2.ZWO;3. voor deze gemeente

[Bericht van overlijden]

GEBEDEN

ZONDAGSGEBED

v. Gij,
die het getal van de sterren kent
en elk van hen bij name roept,
wees hier aanwezig,
doe ons de kracht
van uw Woord ervaren,
en houd ons in leven
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.   sta ons bij

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 “May the road rise to meet you”

ZEGENBEDE

v.   De Heer zegene ons en behoede ons.
De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en 
zij ons genadig,
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en 
geve ons vrede.

a.   Amen.

ORGELSPEL


