Wijkgemeente Den Haag West - zondag 27 december 2020 1e zondag na Kerst
Voorganger: drs. Petralijn Hellinga
Organist:
Warner Fokkens
Cameraman: Andreas Rodler

Ouderling:
Lector:
Koster:

Ineke Rog
Martha Michielsen
Leonore Brons

Klokgelui
Orgelspel over Lied 494:

Vanwaar zijt Gij gekomen

Welkom
Aanvangslied: Lied 475: 2 en 3

Ik mag hier aan uw kribbe staan
voorspel-reciteren ouderling - naspel

Bemoediging:

Ambtsdrager:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
Psalm van de zondag: Psalm: 93: 1 en 4

De Heer is koning, Hij regeert altijd
reciteren 1 – improvisatie – reciteren 4

Smeekgebed
Gloriamuziek

Joy to the world, the Lord is come

Gebed van de zondag
Evangelielezing:
22

Lucas 2: 22 - 40

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten
verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is
voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden
toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel
tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
25
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die
uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.
26
Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias
van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen
Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk
is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
29
Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.
30
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk

33

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende
hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen
of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.
36
Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Ze was
hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu
al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met
vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over
het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
39
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar
Nazareth. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op
hem.
Orgelspel Lied 159a:

Nu is het woord gezegd
De lofzang van Simeon

Overdenking
Piano-improvisatie over Lied 484:

Go, tell it on the mountain

Mededelingen:
Gebeden:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Orgelspel Lied:

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Een toekomst vol van hoop

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
Zegen (allen Amen)
Orgelspel over Lied 515:

Een kind geboren te Betlehem

