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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  …

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

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

BEGROETING

GEBED 
Heer, vergeef mij
dat ik te groot
èn te klein 
van mezelf denk.
Vergeef mij
dat ik U ontvlucht
èn veronachtzaam.
Vergeef mij 
dat ik spreek over wat mij niet aangaat
en zwijg over wat wezenlijk is.
Vergeef mij
dat ik vasthoud aan wat mij onvrij maakt
en niet kan verliezen.
Bevrijd mijn hart van bederf en geweld
en zuiver mijn ziel
met de vlam van uw Geest,
opdat ik een bedding kan zijn
voor goedheid, vrede en licht,
tot lof van Christus.

Lied 538
orgelspel
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde

de duivel wederstaan.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

orgelspel

PSALMGEBED 
Psalm 25, 1-10 (NBV)

Naar U, Heer, gaat mijn verlángen uit, *
mijn God, op U vertróuw ik,

Naar U gaat mijn verlangen uit, *
mijn God, op U vertrouw ik.

maak mij niet te schánde, *
laat mijn vijanden niet triomféren.

Zij die op U hopen worden niet bescháamd, *
beschaamd worden zij die U achteloos verráden.

Maak mij, Heer, met uw wegen vertróuwd, *
leer mij uw páden te gaan.

Naar U gaat mijn verlangen uit, *
mijn God, op U vertrouw ik.

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderrícht mij, *
want U bent de God die mij redt, °
op U blijf ik hopen, elke dag wéer.

Denk aan uw barmhártigheid, Heer, *
aan uw liefde door de eeuwen héen.

Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, °
maar denk met líefde aan mij *
en laat uw goedheid spréken, Heer.

Naar U gaat mijn verlangen uit, *
mijn God, op U vertrouw ik.

Goed en rechtvaardig is de Héer: *
Hij wijst zondaars de wég,

wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spóor, *
Hij leert hun zijn páden te gaan.

Liefde en trouw zijn de weg van de Héer *
voor wie de wetten van zijn verbond onderhóuden.

Naar U gaat mijn verlangen uit, *
mijn God, op U vertrouw ik.

ORGELSPEL



SCHRIFTLEZINGEN

Genesis 9,8-17

Marcus 1,12-15

Acclamatie 

orgelspel
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.
orgelspel

OVERWEGING

Lied 539
orgelspel

Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.

Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
–  ook al was de honger groot –
voor zijn tegenspreker.

Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.

Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven.’

Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

Aandacht voor de collectes (door diaken): 
Diaconie; Project Moldavië-De zieken bezoeken ; 
deze gemeente

[Bericht van overlijden]

GEBEDEN

ZONDAGSGEBED

v.  Gij, Ene en Eeuwige,
zijt de Schepper van al wat bestaat:
mensen, dieren, al wat leeft,
komt voort uit uw hand;
uw adem houdt ons in leven.
Onderricht ons door uw Woord
hoe wij verbonden blijven met U
en leer ons de wegen kennen
om uw koninkrijk binnen te gaan,
in deze veertig dagen en heel ons leven.

Amen.

VOORBEDE

Intenties telkens besloten met:
v. God van leven,
a. onderricht ons in uw ontferming. 

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 544
Orgelspel

Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

v. De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.

ZEGENBEDE

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

a.   Amen.

ORGELSPEL


