Wijkgemeente Den Haag West - zondag 28 februari 2021 – 2e 40-dagentijd / Reminiscere
Voorganger:
ds. David Schiethart Diaken:
Organist/pianist: Warner Fokkens
Kosteres:

Klokgelui
Orgelspel over Lied 217

Gerdie van der Kolk
Leonore Brons

Lectrice:
Anja Drost
Cameraman: Andreas Rodler

De dag gaat open voor het woord des Heren

Welkom
Aansteken kinderkaars
Aanvangslied: Lied 208: 1, 2 en 3

Nu wordt het licht, de dag breekt aan
orgelspel – reciteren – orgelspel

Nu wordt het licht, de dag breekt aan,
de Heer wekt ons om op te staan.
God zij geloofd, dat Hij vannacht
ons heeft bewaard voor satansmacht.

Bemoediging:

Oefen, Heer Christus, deze dag
over ons leven uw gezag.
Laten uw engelen sterk en rein
met al uw goedheid om ons zijn,

opdat ons hart gehoorzaam zij
aan uw geprezen heerschappij
en al wat onze hand verricht
een spiegelglans zij van uw licht.

Ambtsdrager:

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

Psalm van de zondag: Psalm 91: 1, 2

Heil hem wien God een plaats bereidt

Drempelgebed

Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer Gij wilt
voor mij altijd het beste.

(meezingcoupletten)

God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

Smeekgebed
Orgelimprovisatie Lied 274: 1 en 2

Wij komen hier ter ere van uw naam

Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt

Gebed van de zondag:
Eerste lezing: Genesis 9: 8-17
8

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10
en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is
gekomen, alle dieren op aarde. 11 Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water
vaneen vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12 En
dit, zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle
levende wezens bij jullie: 13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen
mij en de aarde. 14 Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar
wordt, 15 zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water
aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16 Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal
ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17 Dit, ‘zei God tegen
Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

Lied 163 a: 1 t/m 4

Zeshonderd jaar is Noch oud
pianospel –declameren– pianospel

Tweede lezing: Marcus 1: 12 - 15
12

Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door
Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
14
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws
verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer
en hechtgeloof aan dit goede nieuws.’

Lied 538: 1 en 2
1

Een mens te zijn op aarde
2

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

(meezingcoupletten)

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

Overdenking
Piano-improvisatie

Lied 539: 1, 2 en 5

Jezus, diep in de woestijn

Mededelingen
Gebeden:
Slotlied:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)
Lied 541

Veertig jaren lopen door het hete zand.
Veertig jaren lopen naar het goede land:
daar zal melk en honing zijn,
de Heer zal onze koning zijn.
Veertig jaren lopen naar het goede land.

Zending en zegen (Amen )
Orgelspel over Lied 790

Hoog als de hemel de liefde

