
Protestantse gemeente Ginneken 
MORGENGEBED OP DE ZESDE EN LAATSTE ZONDAG VAN EPIFANIE
14 februari 2021

9.55 u.
Koster: U bent verbonden met de Laurentiuskerk.

Om 10..00 uur begint het morgengebed

ORGELSPEL
10.00 u.
v. Dit is het morgengebed  op zondag 14 februari

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

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

BEGROETING

GEBED VAN TOENADERING 
v. Die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,
a. 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,

a. zegen ons ook met uw licht.

Lied 214 vers 1 t/m 4 (gesproken met voor- en naspel)

PSALMGEBED
Psalm 32, 7-11(gebeden – allen refrein, lector verzen)
vertaling Ida Gerhardt /Marie van der Zeyde

Refrein allen
Gij, mijn schutse, ontheft mij van druk,
bevrijding schept Gij rondom mij.

Inzicht geef ik u, onderrichting,
omtrent de weg die gij gaan moet.
Ik geef raad. Mijn oog is op u.

Weest daarom niet als een paard,
niet een redeloos muildier gelijk;
men moet met toom en met bit
zijn koppigheid weten te breken.
Want anders komt het u te na!

Refrein allen
Gij, mijn schutse, ontheft mij van druk,
bevrijding schept Gij rondom mij.

Slagen talloos wachten wie kwaad zoekt,
doch wie zijn rust weet in de Heer,
hem zal Gods genade omgeven.

Verblijdt u: want Hij is de Heer.
Zingt, vromen, Hem van uw vreugde,
Zingt ,oprechten van hart, uw vervoering!

Refrein allen
Gij, mijn schutse, ontheft mij van druk,
bevrijding schept Gij rondom mij.

SCHRIFTLEZINGEN
Profeten:   2 Koningen 5,1-15a. (NBV)

Evangelie: Marcus 1,39-45 + 3,6
vertaling Ida Gerhardt /Marie van der Zeyde 

Acclamatie 339-f 
3x: 1.orgel,  2. allen, 3. orgel

OVERWEGING

Zondagslied  837 (gesproken)
Voorspel
Vers 1 t/m 4 elk couplet :
lector 1 eerste vier regels
lector 2 laatste drie regels
Naspel

 Bericht van overlijden

Aandacht voor de collectes (door diaken):
Diaconie; voedselbank; deze gemeente

GEBEDEN
ZONDAGSGEBED

v. Gij ENE en Eeuwige,
die verblijf wilt houden
waar rechtvaardigheid is en oprechtheid,
help ons door uw genade zo te leven,
dat Gij wonen kunt bij ons
en wij een teken zullen zijn
van uw aanwezigheid 
temidden van de mensen.
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,
die met U, in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

a. Amen.

VOORBEDE

Intenties telkens besloten met:
v.   Licht der wereld,
a.   sta ons bij

Stil gebed



ONZE VADER
Onze Vader, die in de hemel zijt,
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 920 (gesproken met voor- en naspel)

ZEGENBEDE
v.   Zegene en behoede ons

de almogende en barmhartige Heer,
+ Vader, Zoon en heilige Geest.

a.   Amen.

ORGELSPEL


