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DIENST VAN VOORBEREIDING

Welkom

Aanvangslied 273:1,2,3 Loof God, die zegent al wat leeft

Stil gebed

Votum en groet

Psalmgebed Psalm 130

Zingen 130:1 Uit diepten van ellende

Lezen Psalm 130:3-6

Zingen 130:4 Gij al Gods bondgenoten

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Jona 1:1-3, 9 

Lied 139:1,2 Heer, die mij ziet zoals ik ben

Schriftlezing Jona 4:9-11

Lied 139:3,4 Waar zou ik vluchten voor uw Geest

Preek

Lied in wisselzang a v m v a m v m a 155 Zijt Gij mijn God

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis

Lied 412:1 Wij loven U, o God, belijden U …

Gebeden

Gaven

Lied 248 De dag, door uwe gunst ontvangen

Zegen



Jona 1:1-3

Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: ‘Maak je gereed en ga naar 
Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten 
hemel schreiend.’ 
En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar 
Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan 
boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER.

Jona 1:9

Jona: 
‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en 
het land gemaakt heeft.’ 

Jona 4:9-11

God zei tegen Jona: 
‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’
Jona antwoordde: 
‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’
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, 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?’


