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Aansteken van de kaarsen
Mag deze vlam in ons ontsteken
het licht van Gods aanwezigheid,
de warmte van mededogen
de gloed van de liefde
en het vuur van de betrokkenheid op de wereld, waarin wij leven.
Zingen: Lied 845: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’
Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.
Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.
Introductie en begroeting
Gebed bij het begin van de dienst
Zingen: Lied 1003: 1,3, 4, 5: ‘Stil is de straat…’
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirenestil is de straat overal.
refrein
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen-

nergens een feest in de stad.
refrein
Niemand een lach om de mond,
mensen met angst om de lippen,
overal ogen die schrikkenniemand een lach om de mond.
refrein
Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirenestil is de stad overal.
refrein
Eerste lezing: Jona 4 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 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. Laat mij maar sterven, Heer: ik ben liever dood dan dat ik zo
verder moet leven.’ Maar de Heer zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’
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. 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. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant
door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 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.’ Maar 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?’
Zingen: Lied 178: 1, 10, en 12
Wie wil uit zijn hokje komen
op het roepen van Gods stem?
Wie wil van zijn goedheid dromen
en de vriendelijkheid van Hem?
Jona, ben je ontevreden,
ben je niet op je gemak?
Heb je Gods taak weer vermeden

onder t koele bladerdak?
Jona wil je rustig wonen
in de schaduw van Gods woord?
Zou God je dan niet belonen
als je naar zijn roepen hoort?
Tweede lezing: ‘Duiffie’, Willem Wilmink
Ik hoorde van een zeereerwaarde
en hoogbejaarde dominee:
de Here wou met onze aarde
niet één dag langer meer in zee.
Al zouden wij Hem overstelpen
met eredienst en dankgebed,
het zou geen ene moer meer helpen:
er werd een punt achter gezet.
Maar zie: daar was diezelfde morgen
zo’n rotjoch in de grote stad
een doodziek duiffie aan ’t verzorgen
dat-ie op straat gevonden had.
‘Kristus, wat mot je dan ? Wat wil je?
Ja, kijk me maar es effe an.
Godsallejezus, beest, wat tril je,
Leg nou toch effe rustig man.’
Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,
want Hij kreeg schik in het geval.
Hij spaarde dus de kleine jongen,
de zieke duif en het heelal.
Zingen: Lied 356: 1 en 5
O God die uit het water
in het begin
de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
O God die in het water,
de zee verstoord,
de dwaze vluchteling Jona
bewaard hebt voor uw woord:
Heer, ontferm u over ons

en over onze kinderen.
Heer, verhoor ons smeekgebed.
Gedachten
Muziek
Gebeden
Stilte
Onze vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede,
Gelijk in de hemel, zo ook op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van u is het koninkrijk
En de kracht en de Heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
Amen
Gaven
Zingen: Slotlied 416: 1 en 2
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met god en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
Zingen: Lied 416: 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.

