Wijkgemeente Den Haag West - zondag 10 januari 2021 – 1e na Epifanie
Voorganger: ds. Olivier Elseman
Organist:
Warner Fokkens
Kwartet:
Margriet den Heijer

Ouderling:
Aaltje Visser
Lector:
Anje Broekman
Koster:
Leonore Brons
Cameraman: Andreas Rodler
Aaltje Visser
Jacob Boetje
Olivier Elseman

Orgelspel over
Welkom

Lied 207

De trouw en goedheid van de Heer

Aanvangslied:

Lied 283

In de veelheid van geluiden
orgelspel – reciteren - orgelspel

Bemoediging:

Ambtsdrager:

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

Drempelgebed
Psalm van de zondag: Psalm 100

Juich Gode toe, bazuin en zing

(kwartet)

Smeekgebed met gesproken Kyrie
Gloriamuziek over

Lied 867

Loof overal, loof al wat adem heeft

Gebed van de zondag
Eerste lezing:
Jesaja 61: 1-3
1
De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
2
om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
3
om aan Sions treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.
Lied 530

De Geest des Heren is op Hem
-2-

(kwartet)

Tweede lezing:

Marcus 1: 1-11

1

Het begin van het evangelie van
Jezus Christus, Zoon van God
2
Het staat geschreven bij de profeet
Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor
je uit,
hij zal een weg voor je banen.
3
Luid klinkt een stem in de
woestijn:
“Maak de weg van de Heer
gereed,
maak recht zijn paden!” ‘
4
Dit gebeurde toen Johanns de
Doper naar de woestijn ging en de
mensen opriep zich te laten dopen
en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 5 Alle
inwoners van Judea en Jeruzalem
stroomden toe en lieten zich door
hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden. 6 Johannes droeg een ruwe mantel van
Lied 450

kameelhaar met een leren gordel;
hij leefde van sprinkhanen en wilde
honing. 7 Hij verkondigde: ‘Na mij
komt iemand die meer vermag dan
ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om
me voor hem te bukken en de riem
van zijn sandalen los t maken. 8 Ik
heb jullie gedoopt met water, maar
hij zal jullie dopen met de heilige
Geest.
9
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten
dopen. 10 Op het moment dat hij uit
het water omhoogkwam, zag hij de
hemel openscheuren en de Geest
als een duif op zich neerdalen, 11 en
er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij
bent mijn geliefde Zoon, in jou vind
ik vreugde.’

Verblijd u in de Heer te allen tijd

(kwartet)

Overdenking
Orgelimprovisatie over Lied 675

Geest van hierboven, leer ons geloven,

Mededelingen:
Gebeden:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied:

Lied 362

Zending en zegen (Amen)
Orgelspel

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát

(kwartet)

