
 
Zondag 7 maart 2021 

morgengebed 
op de derde zondag in 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: J. Seeger, Toccata en fuga in d. 
 
Muziek: ‘In de veelheid van geluiden’: 
lied 283: 1, 2 en 3  
 
1.  In de veelheid van geluiden  
In het stormen van de tijd, 
Zoeken wij het zachte suizen 
Van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2.  En van overal gekomen  
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon.  
 
3. Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe 
als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe.  
 
Begroeting 
vg Onze hulp is 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: tweede deel van Psalm 25 
(t. Huub Oosterhuis)  
 
allen Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
 steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
vg Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
 zie naar mij om en wees mij genadig, 
 want op U wacht ik een leven lang. 
allen Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
vg Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 

 of moeten wij een ander verwachten? 
 Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
allen Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
 steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
vg Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
 Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
 naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
allen Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
 steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Evangelielezing: Johannes 2, 13-22 (25) 
 
Muziek:  luisterlied: Mijn stad van Stef Bos  
 
Overweging 
 
Muziek: ‘Jeruzalem mijn vaderstad’: lied 737: 1, 2 en 12  
 
1. Jeruzalem, mijn vaderstad, 
mijn moederhuis, wanneer 
zal ik u zien zoals ge zijt, 
De bruid van onze Heer?  
 
2. Daar is geen pijn en geen verdriet, 
geen afgunst en geen nijd, 
en angst en armoe zijn er niet 
maar altijd vrolijkheid. 
 
12. De stroom des levens vloeit maar aan, 
de straten in en uit 
waarlangs de hoge bomen staan, 
het groene levenskruid, 
 
Voorbeden, besloten met het 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. 
 
Zegenbede  
 
Muziek: S. Scheidt, Allamanda, Variatio 1 en 2. 

 
Voorganger: ds. Marleen Kool, Baarn 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
Koster: Hans Nobels 



Beeld: Jantine Dijkstra/Nico de Gier 
Geluid: Jan Vogel 
 
De collectes zijn voor Kerk in Actie en Onderhoud 
gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
de rugtasactie van de stichting Gave.  
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


