
 
Zondag 14 maart 2021 

morgengebed op de vierde zondag 
van de Veertig Dagen: Laetare! 

  
 
 
 
 

 ‘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 
 
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: Psalm 122  
(Lied 122a; t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 
Laten wij gaan naar het huis van de Heer, 
Zingend de zangen van opgang! 
 
vg Ik was verheugd toen ze zeiden tot mij: 
allen laten wij gaan naar zijn tempel! 
vg Nu staat hier onze voet, 
 hier in jouw poort, Jeruzalem! 
allen Jeruzalem, jij welgebouwde stad, 
 jou groeten wij, jouw muur heeft ons omarmd 
 en zij aan zij gehecht, aaneengevoegd, 
 als doel de stammen aangezegd! 
vg De stammen trekken hierheen op: 
 een opgang naar de Heer! 
 Hier buigen zij in dankbaarheid 
 rondom de éne naam. 
 Hier staan de zetels van het recht: 
 de zetels van het huis van David. 
allen Vraag vrede voor Jeruzalem: 
 sjalom Jeroesjalaim! 
 Wens welvaart al wie van haar houdt: 
 sjalom Jeroesjalaim! 
 
 

Vrede alom heerse binnen jouw muur, 
Welvaart vervulle jouw wallen! 
 
vg Omwille van al mijn broeders, 
 al wie mij vergezellen, 
 roep ik jou vrede toe! 
allen Omwille van het huis 
 van onze God, de Heer, 
 zoek ik voor jou het goede! 
 
Vrede vanwege het huis van de Heer! 
Al wie jou mint: het goede! 
Vrede vanwege het huis van de  Heer! 
Vrede alom en het goede! 
 
Evangelielezing: Johannes 6,1-15 
 
Muziek: M. Greene, Grave in g 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Het brood in de aarde gevonden’: lied 390 
(t. Huub Oosterhuis, m. Albert de Klerk)  
 
 1. Het brood in de aarde gevonden, 
 het brood door handen gemaakt. 
 het brood van tranen en zorgen, 
 dat brood dat naar mensen smaakt. 
 
 2. Het brood van oorlog en vrede, 
 dat dagelijks eendere brood, 
 het vreemde brood van de liefde, 
 het stenen brood van de dood. 
 
 3. Het brood dat wij duur verdienen, 
 ons lichaam, ons geld, ons goed, 
 het brood van ons samen leven, 
 die schamele overvloed. 
 
 4. Dat brood dat wij moeten eten 
 om niet verloren te gaan. 
 Wij delen het met elkander 
 ons hele mensenbestaan. 
 
 5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
 U zelf aan ons uit voorgoed, 
 een mens om nooit te vergeten, 
 een God van vlees en bloed. 
 
In gedachtenis: Jan Willem den Hartog 
8 februari 1948 – 11 maart 2021 
 
Gebeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Kom, hoor ons verlangen’  
(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 



Kom, hoor ons verlangen, 
kom, hoor ons verlangen, 
hoor ons verlangen. 
 
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 
 
Lied: ‘Wees blijde nu…’: lied 546 
(t. Willem Barnard, m. Willem Vogel)  
 
 1. Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden, 
 verheug u, want gij zijt niet vruchteloos, 
 de koning komt de vredesstad bevrijden 
  en de woestijn zal bloeien als een roos. 
 
 2. Jeruzalem, verheug u in de vrijheid, 
 stad van de Heer, die zeer te loven is! 
 Wij heffen ’t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt 
 ons aller moeder, stad die boven is. 
 
 4. Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 
 in heel de wereld overvloed van brood. 
 Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden, 
 de dageraad van God is rozerood. 
 
Muziek: L.N. Clérambault, Trio 
 

 
Voorganger: Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink 
Zangers: Dicky van der Veer, Els Koudijs, Tom Kuipers 
en Simon Drost 
Beeld: Coralien Toom/Harmen Lanser 
Geluid: Thijmen Toom 
 
Kaarten gaan naar Anneke de Booij, Annie Geurtsen,  
naar Fokke en Ria Kooistra en naar Dora den Hartog. 
 
De collectes zijn voor Kerkinactie en Jeugd- en 
Jongerenwerk. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 

 
 
 
 
 


