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Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Hemelhoog 250 :1,2 en 3 
1.Komt, laat ons vrolijk zingen 
tot God die alles schiep, 
die bloemen, vissen, vogels 
uit niets tot leven riep; 
met nevels als een sluier 
de groene aarde tooit, 
zijn dauw als vreugdeparels 
over de velden strooit. 
 
2.Die heuvels schiep en dalen, 
waar Hij de aard’ betrad, 
die zon en maan en sterren 
tot licht gaf op ons pad. 
Loof Hem dan die de mensen 
tot vreugd geschapen heeft, 
en die ons onze schulden 
om Jezus’ wil vergeeft. 
 
3.O God, die ons in Christus 
een machtig Vader zijt, 
verlos ons van het kwade 
nu en in eeuwigheid. 
Leer ons als kind’ren leven 
en spelen in uw hof 
en met de eng’len zingen 
uw glorie en uw lof. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 130 : 1(Nieuwste Ber.) 
1. Vanuit het diepe duister 
vind ik geen uitweg, HEER. 
Ik schreeuw om redding; luister, 
geef aandacht, reageer. 
U kent mijn hele leven, 
mijn zondige gedrag. 
Toch wilt U steeds vergeven. 
Uw naam verdient ontzag! 
 
Gebed  
 
 
 
 

Psalm 130 :2 (Nieuwste Ber.) 
2. Ik blijf de HEER verwachten, 
mijn ziel ziet uit naar Hem. 
Zijn woord vult mijn gedachten; 
ik hunker naar zijn stem. 
De HEER laat van zich horen, 
blijf hopen, Israël! 
Eens zal de morgen gloren 
van redding en herstel. 
 
Lezing door gemeentelid 
 
Bijbellezing: Jona 1 
 
Verkondiging  
 
Psalm 69 :1 en 8 (NB) 
1. Verlos mij, God, voorkom dat ik verdrink. 
De stroom is sterk, het water blijft maar stijgen. 
Ik kan ternauwernood nog adem krijgen. 
Diep is de modder waarin ik verzink. 
Mijn God, met schorre stem roep ik U luid. 
Ik zie haast niets meer, doodmoe zijn mijn ogen. 
Wanhopig schreeuwt mijn bange hart het uit: 
zet mij toch veilig naast U op het droge! 
 
8. Ik prijs Gods naam en breng Hem dank en eer. 
Zijn grootheid zal ik opgetogen vieren. 
Het gaat Hem niet om reine offerdieren: 
een lied van lof waardeert de HEER veel meer. 
Mensen die trouw zijn, zien het en zijn blij. 
Wie Gods nabijheid zoekt, voelt zich herboren. 
Zijn volk, nu nog gevangen, maakt Hij vrij; 
misdeelde mensen zal de HEER verhoren. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Gezang 308 :1,2,3 en 4 (NB) 
1.In Christus is noch west noch oost, 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 

  
2.Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 

  
3.Broeders, één band is 't die ons bindt 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
wie onze Vader dient als kind, 
is Christus toegewijd. 
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4.Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Duurzame kerk  
 
Slotlied: Hemelhoog 548 (Breng dank …)  
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader, 
die ons Jezus zond. 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader, 
die ons Jezus zond. 
 
[refrein] 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 
 
Zegen:   
  
  


