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Morgengebed 
Thema: ‘Van U is de toekomst’

Orgelspel en Welkom  

Themalied ‘Van U is de toekomst’ ( Huub Oosterhuis )

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst,  kome wat komt.
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Bemoediging en Groet
 Onze hulp, is de Naam van de Eeuwige,
 ‘Ik zal er zijn voor jou’,
 die hemel en aarde tot aanzijn riep,

die de mens schiep naar zijn beeld. 
 die zijn schepping niet zal loslaten,
 van de Eeuwige is de toekomst.
 Genade, barmhartigheid en vrede voor u,
 in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen.

Morgenlied:  Lied 217 : 1, 2, 3, 4 en 5  (De dag gaat open…….) 

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen. 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 

Aan U ons loflied; glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing.  
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Toelichting op de liturgische bloemschikking 

Het aansteken van de kaarsen van de 7-armige kandelaar 
geen morgen, geen avond zouden er zijn 
zonder uw stem, zonder uw Woord 

geen aarde, geen hemel zouden bestaan 
zonder uw zegen, zonder uw Naam 

geen aarde bewoonbaar, geen leven 
zonder de bron van uw barmhartigheid 

geen mensen op aarde, geen vruchtbaarheid 
zonder de bron van uw levenskracht,  

geen bomen, geen vogels, geen bloemen 
zonder uw liefde, zonder uw trouw

geen geloof, geen hoop, geen liefde
zonder uw woord, zonder uw belofte 

geen toekomst zal er voor ons zijn 
als U die niet zelf in handen houdt. 

Gebed om ontferming  

1e Schriftlezing: Matteüs 28 : 16 – 20 

Acclamatie na de lezing: Lied 339a

Korte meditatie: ‘Van U is de toekomst’ 

Zingen: Lied 226 (Uit: geroepen om te zingen)  Mel. lied 650 

allen: God heeft zijn naam gezegd
– Ik zal er zijn voor jou –
Hij gaat met je op weg.
Hij blijft je altijd trouw. 
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Vr: Geloof Hem op zijn woord,
Hij spant zich voor je in,
Hij trekt je in zijn spoor,
bemint je als zijn kind. 

M: God heeft zijn naam gezegd,
wij weten wie Hij is,
je komt weer tot je recht,
Hij maakt geschiedenis. 

Vr: Een bondgenoot is God 
voor wie geen leven heeft,
Hij zal er zijn voor ons
als deernis ons beweegt. 

M: De schepping is in nood, 
God brengt ons aan het licht,
Hij stelt op ons zijn hoop,
zalig wie vrede sticht. 

Allen: God heeft zijn naam gezegd,
wij nemen Hem ter hand,
wij gaan met God op weg,
Hij staat aan onze kant. 

Gezongen gebeden: ‘Groter dan ons hart’. 

Gij die geroepen hebt 'licht'
en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen
tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt 'o mens'
en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe
dat ik nog leef.
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Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Gij die de liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Voor allen die gekruisigd worden,
wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien,
voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn
in de handen van de mensen.

Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen,
liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in,
ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt
dat onze ziel vervult;
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
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doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.

Verhaast de dag van uw gerechtigheid,
zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood,
dat wij de aarde schenden
en elkaar het licht ontroven.

Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag
dat wij, nu nog verdeelde mensen,
in uw stad verzameld zijn,
in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd.
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Stilte, gevolgd door Het Onze Vader

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
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Mededelingen 

Afsluiting 

 Licht in onze ogen
dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw

 Licht in onze harten
 dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen 

Licht in onze gedachten
 dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten 
 Licht in onze huizen
 dat er vriendschap en gastvrijheid zullen zijn 

Licht in de omgang
dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar 

Licht op onze wegen
dat we niet dwalen of eenzaam rondlopen in de wereld 

Licht in alle uithoeken 
dat we nergens het kleine vergeten of negeren 

Licht op deze plaats
om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen

met geloof in de Eeuwige,
want van U is de toekomst. 
Amen. 

Zingen Lied 423 : 1, 2 en 3 

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu!
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3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak! 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

Zegen

In ons hart en in ons huis 
de zegen van God

In ons komen en in ons gaan 
de vrede van God

In ons leven, op onze zoektocht, 
de liefde van God 

Bij het einde, nieuwe begin, 
de armen van God om ons te ontvangen,  
thuis te brengen. 
AMEN.

Orgelspel

In deze dienst: 

voorganger: ds. Arja Oude Kotte
ambtsdrager: Roel de Mos
secondant: Sandra Linnenbank
organist: Piet van der Veen
koster: Johan Hamer
beeld en geluid: John Oude Kotte 
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