Wijkgemeente Den Haag West - zondag 7 februari 2021 – 5e na Epifanie / Sexagesima
Voorganger:
dr. Herbert Wevers
Organist/pianist: Warner Fokkens

Ouderling:
Kosteres:

Ineke Rog
Leonore Brons

Lectrice:
Anja Drost
Cameraman:Theus van den Broek

Klokgelui
Orgelspel over Psalm 146

Zing, mijn ziel, voor God uw Here

Welkom
Aanvangslied: Lied 215: 1, 2

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
orgelspel – reciteren ambtsdrager – orgelspel

1

2

Ontwaak, o mens de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.

Bemoediging:

Ambtsdrager:

Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

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

Drempelgebed:
Orgelspel Psalm 67

God zij ons gunstig en genadig

Smeekgebed
Orgelspel Lied 301e:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gloriamuziek over Lied 304

Zing van de Vader die in den beginne

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel
Eerste lezing: Psalm 103: 1 en 2 / 10 en 11
1
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Prijs de HEER, mijn ziel,
Prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
Vergeet niet één van zijn weldaden.

Orgelspel over Psalm 103

10

11

Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
Zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

Tweede lezing: Marcus 2: 1 – 12
1

Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 2 Er stroomden
zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun de
heilsboodschap. 3 Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4
Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats
waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar
beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u
vergeven.’

6

Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7 Hoe durft hij
dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een
verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop?” 10 Ik zal u laten zien
dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. ‘Toen zei hij tegen de verlamde:
11
‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die
dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien’ zeiden ze.
Lied 534: 1, 2

Hij die de blinden weer liet zien
pianospel – reciteren lector – pianospel
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Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God

Hij, die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Overdenking
Orgelimprovisatie Lied 969

In Christus is noch west noch oost

Mededelingen
Gebeden:
Slotlied:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Lied 103c: 1, 2, 3

Loof de koning heel mijn wezen

reciteren voorganger - orgelspel – reciteren – orgelspel
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Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
3

Loof Hem als uw vaderen deden.
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw vader,
tot uw laatste adem toe.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Zending en zegen (Amen )
Orgelspel over Lied 755

Toch overwint eens de genade

