Eredienst in de Morgensterkerk op 7 maart 2021
Derde zondag in de veertigdagentijd
Zondag ‘Oculi’:
Mijn ogen zijn altijd op God gericht… (Psalm 25)
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
Wij worden stil
Muziek
Bemoediging en groet
Gebed
Psalm 25a, Mijn ogen zijn gevestigd
Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
De kinderen: Met Jezus door Jeruzalem
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Micha 7: 18-20
Wie is een godheid als Gij:
die ongerechtigheid wegdraagt,
die voorbijgaat aan elke misstap
van het restvolk, zijn erfdeel.
Hij houdt niet voor altijd vast aan zijn woede,
ja, in vriendschap heeft hij behagen.
Hij zal omkeren en zich over ons ontfermen,
hij zal onze ongerechtigheden vertreden.
Al onze zonden werpt Gij in de diepten der zee!
Gij zult trouw doen aan Jakob,
vriendschap aan Abraham,
zoals Gij aan onze vaderen gezworen hebt
in de dagen van weleer!
Muziek: Ubi Caritas
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar waar vriendschap, daar is God.
Schriftlezing: Lukas 22: 54-62
Toen ze hem vastgenomen hadden,
brachten ze hem op.
Ze leidden hem het huis van de hogepriester in.
Petrus volgde van verre.
Omdat ze een vuur hadden aangelegd,
midden op de binnenhof,
en bij elkaar zaten,
ging Petrus in hun midden zitten.
Een dienstertje zag hem zitten in het licht.
Ze staarde hem aan en zei:
‘Die daar was ook bij hem!’
Maar hij loochende het en zei:
‘Ik kén hem niet, vrouw!’
Kort daarna zag een ander hem en zei:
‘Jij bent er een van hen!’
Maar Petrus zei:
‘Man, dat bén ik niet!’
Na verloop van ongeveer een uur
bleef iemand anders volhouden en zei:
‘Waarachtig, hij hoort ook bij hem,
hij is ook een Galileeër!’

Maar Petrus zei:
‘Man, ik weet niet wat je daar zegt!’
En meteen, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan.
Toen keerde de Heer zich om en keek Petrus aan.
En Petrus, hem schoot het woord van de Heer te binnen,
hoe hij tegen hem gezegd had:
‘Voordat heden de haan kraait,
zul je mij driemaal verloochenen.’
Hij ging weg, naar buiten, en weende bitter.
Verkondiging
Muziek
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
In Memoriam
Lied: Gij roept ons bij de naam
Melodie: Lied 650 (De aarde is vervuld)
Gij roept ons bij de naam,
Gij God die liefde zijt,
de bron van ons bestaan
nu en in eeuwigheid.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen door de ouderling
Slotmuziek
Zegen
Muziek

