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Welkom en mededelingen door de ambtsdager van dienst  

Intochtslied Psalm 27: 4 en 5 
 

4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zet stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ”Zoek mijn aangezicht”. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
5 Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 
als vader en als moeder van mij gaat. 

  
Stil gebed 
  
Bemoediging en Groet  
 
Aansteken van de vierde kaars  
 
Inleiding  
 
Gebed om ontferming over de nood van deze wereld  
 
Zingen Lied 463: 1, 2, 3 en 6 

1 Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 
2 Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 
 
3 Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
 
6 Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
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Kindermoment (door leiding kinderkerk)  
 
Projectlied refrein:  

Voor alle mensen groot en klein  
wil God zo graag de Redder zijn.  
Luister naar dit verhaal,  
je wordt gegrepen door de liefde van God.  
 
coupletten:  
Een wonderboom wil Jona wel, 
maar kijk, wat reageert hij fel 
als hij van Gods genade hoort 
voor heel de stad, die was ontspoord.  
 
Gods liefde uit zich overal, 
dat kon je zien in Ninevé, 
maar meer nog in die kleine stal  
van Bethlehem, ga met ons mee.  

 
Gebed om de opening van het Woord 
  
Uitleg liturgisch bloemstuk 
  
Schriftlezingen Jona 4  
1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de HEER: 
‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar 
Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, 
geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3 Laat mij maar sterven, HEER: ik 
ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4 Maar de HEER zei: ‘Is het 
terecht dat je zo kwaad bent?’ 5 Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de 
oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw 
af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6 Nu liet God, de HEER, een 
wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn 
ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. 7 Maar de volgende 
morgen, bij het aanbreken van de dag liet God de plant door een worm 
aanvreten, zodat hij verdorde. 8 En toen de zon opkwam, liet God een 
verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat 
hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever 
dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9 Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht 
dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk 
kwaad, en terecht!’ 10 Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die 
wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet 
hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, 
11 zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 
honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet 
eens kennen, en dan nog al die dieren?’  
 
Schriftlezing Romeinen 2: 12 - 16  
12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de 
wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, 
zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal 
voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk 
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heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze 
zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat 
wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, 
omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal 
blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door 
Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.  
 
Zingen Lied 339a  

U komt de lof toe, 
U het gezang 
U aller glorie, o vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen 

 
Prediking 
  
Zingen Lied 445: 1, 3 en 4  

1 De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldre morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
 
3 Hoevele zware nachten 
van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 
op deze donkre aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan 't einde van de nacht. 
 
4 God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 

 
Dankgebed en voorbeden  
 
Inzameling van de gaven  
 
Kinderen komen terug  
 
Zingen Lied 441: 1, 2 en 8  

1. Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
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U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 
2. Heel Sion strooit haar palmen 
als vaandels voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen 
waarmee ik U begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: 
mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel 
dat zich in eerbied neigt. 
 
8. Ook hoeft geen mens te vrezen 
die aan zijn zonden lijdt, 
want Hij komt u genezen 
met zijn genegenheid. 
Uw trooster is nu nabij, 
die uw vergeving is! 
Met alle kinderen deelt Hij 
zijn vaders erfenis. 

 
Zegen  
 
Gezongen 4 stemmig amen  
 


