
Protestantse gemeente Ginneken
MORGENGEBED OP DE TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, REMINISCERE
28 februari 2021

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 28 
februari;

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

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

BEGROETING

GEBED VAN TOENADERING

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 283
orgelspel
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon. 

Want wij mensen op de aarde

raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid.
orgelspel

PSALMGEBED 

Psalm 16b (gezongen antifoon) + vers 2-8 NBV 
(gesproken)

l: Ik zeg tot de Heer: ‘Ù bent mijn Héer, *
mijn geluk, niemand gaat u te bóven.’ 

Maar tot de gòden in dit lánd, *
de machten die ik vereerd heb, zég ik:  

‘Wie ù volgt, wacht veel verdríet.’  *
Ik pleng voor hen geen bloed meer,  
niet langer ligt hun naam op mijn líppen. 

antifoon herhaald

l: Heer, mijn enig bezìt, mijn lévensbeker,  *     
u houdt mijn lot in hánden. 

Een lieflijk lànd is voor mij úitgemeten,  *      
ik ben verrukt van wat mij is tóebedeeld.       

a: Ik prijs de Hèer die mij ínzicht geeft,  *          
zelfs in de nacht spreekt mijn gewéten. 

Steeds houd ik de Hèer voor ógen,  *
met hem aan mijn zijde wankel ik níet.

antifoon herhaald

Psalm 25c (gezongen)



SCHRIFTLEZINGEN

Eerste lezing 1 Koningen 19:9-18 (lector)

Evangelielezing Marcus 9:2-10
acclamatie

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

OVERWEGING

Lied 824 (gezongen)

Aandacht voor collectes (door diaken)
1.Diaconie; 2. Project Nederland-De dorstigen 
drinken geven; 3. voor deze gemeente

[Bericht van overlijden]

GEBEDEN

ZONDAGSGEBED
v.   God van mensen,

open onze ogen om te zien
wat ons tot vrede strekt.
Open ons hart
voor het Woord van uw Zoon,
waarin Wet en Profeten
in vervulling gaan
door Jezus Christus, onze Heer,
voor ons en alle mensen op aarde,
in deze veertigdagen 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
l: 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
die 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 het 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 Heer,
Vader, Zoon en heilige Geest.

a.   Amen.

ORGELSPEL


