
 
Zondag 28 februari 2021 

morgengebed 
 op de tweede zondag van de Veertig Dagen 

 
                                                                          
 

      ‘Ik trek me terug en 
wacht 

                                                                              
Dit is de tijd  

die niet verloren gaat: 
                                                                            

Iedere minuut zet zich  
in toekomst om’ 

 
 

 
Muziek 
 
Begroeting 
vg Onze hulp is in de naam van de Levende 
allen die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen, 
allen zegen ook ons met uw licht! 
 
Psalmgebed van de zondag: eerste deel van Psalm 25 
(Lied 25c; t. Huub Oosterhuis) 
vg Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
 Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
allen Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
 Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
vg Zou Gij ooit mij te schande maken? 
 Nee, voor allen die op U wachten zijt Gij een 

goede en betrouwbare God. 
allen Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
 Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
vg Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
 zet mij op het spoor van uw waarheid. 
 Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. 
allen Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
 Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
vg Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, 
 hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
 eeuwige God, wij willen U zien. 
allen Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
 Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Evangelielezing: Marcus 9,2-10 
 
Muziek 
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Voorbeden, afgewisseld met de acclamatie ‘Naar U 
gaat mijn verlangen, Heer…’ (muzikaal) 
 
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. 
 
Zegenbede 
 
Muziek 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
Beeld: Anja Bouw/Lieske Duim 
Geluid: Fokke van der Veer 
 
Collectes  
De collectes zijn voor Nijkerks Diaconaal Beraad en 
Vorming & Toerusting. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de kaarten en collectes vindt u in 
de nieuwsbrief. 
 


