
MORGENGEBED 
Protestantse Laurentiuskerk Ginneken
De vierde zondag van de zomer, 11 juli 2021

KLOKGELUI
ORGELSPEL Improvisatie bij Lied 207
STILTE

Allen staan

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

a. Amen. 

Gij Schepper van hemel en aarde,
die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht.
Amen.

Lied 207

Allen zitten

PSALMGEBED 
We bidden met woorden uit Psalm 118 en Psalm 103

Lector: Loof de Heer, want hij is goed,    (118:1-4, NBV, gesproken)
eeuwig duurt zijn trouw.

Laat Israël zeggen:
a. ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –

het huis van Aäron zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
wie de Heer vreest, zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw’.

a. PSALM 118: 2,3,4,5    (Liedboek, gezongen)

Lector: Loof de Heer, want Hij is goed,    (118:29 NBV, gesproken)
a.  eeuwig duurt zijn trouw.

a.  PSALM 103: 1,2    (Liedboek, gezongen)



SCHRIFTLEZINGEN

Inleiding 

JESAJA 26,7-9 (lector en allen)

l. U effent het pad voor de rechtvaardige,
U baant voor hem een rechte weg.

a. Ook wij verlaten ons op U, Heer:
wij gaan de paden van uw recht. 
Wij richten ons op uw naam,
naar U gaat ons verlangen uit.
Reikhalzend kijk ik naar U uit,
zelfs ’s nachts verlang ik naar U.
Wanneer u een oordeel over de wereld velt,
zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.

HANDELINGEN 24,10-21

PSALM 103: 8,9 (Liedboek, gezongen)

JOHANNES 5, 19-36a

l. Lof zij U, o Christus,
a. in eeuwigheid. Amen

Lied 534

Aandacht voor de collectes: bij de uitgang of via QR-code (zie laatste pagina): 
1.Diaconie; 2.Bloemenfonds; 3. Deze gemeente

Lied 1008

GEBEDEN

ZONDAGSGEBED
d.  Besloten met:…

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



VOORBEDE

Gezongen voorbede: Lied 994

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 705 allen staan

ZEGENBEDE

v.     Laat ons bidden om zegen.

Over onze harten, over onze huizen,
de zegen van God.
In ons komen in ons gaan,
de vrede van God.
In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God.
Aan ons eind en nieuw beginnen,
de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen en thuis te brengen.
Amen.

ORGELSPEL
Fuga g-moll, Johann Sebastian Bach 



Collecte via QR-codes

We experimenteren deze weken met collecteren via een QR-code. 
Het betreft vandaag de tweede en derde collecte.

Hoe werkt het? U scant de QR-codes hieronder met de camera van 
uw mobiele telefoon (let op: dus niet meteen via uw bank-app). U 
wordt dan doorverwezen naar de betaalapp van ING. Hier kunt u een 
zelfgekozen bedrag overmaken. De omschrijving is al voor u ingevuld.

Vragen: het is een test, dus we zijn benieuwd hoe het u bevalt en of 
u ergens tegen problemen aanloopt. Vragen of opmerkingen zijn 
welkom bij Marloes Nicolai-Hagemans (penningen_pgg@ziggo.nl).
Uiteraard kunt u nog steeds kiezen voor de ‘gewone’ collecte. Ook de
collecte voor de diaconie verloopt nog op de ‘gewone’ manier. 

Collecte 2: Uitgangscollecte (3)


