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De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de Paastijd genoemd. Een tijd die zich leent voor het lezen van
Paasverhalen. Om stil te staan bij het geheim van Pasen en te ontdekken wat dit grote feest betekent voor ons
leven en samenleven. Het bijbelboekje Jona is zo’n Paasverhaal. Vandaag horen we Jona 1 en 2.
In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Karen van Drongelen. De ambtstermijn van diaken Margriet
den Heijer-Sikkema wordt met twee jaar verlengd.
Misschien wilt u thuis meezingen met de solist? Of de teksten meelezen? Liederen van buiten het liedboek
staan op de liturgie en op het scherm. Daarnaast kunt u uw eigen liedboek gebruiken. Als u daar niet over beschikt, kunt u een liedboek van de Bergkerk lenen! Neem dan contact op met Leonore Brons (360 62 84).
We beginnen de viering samen met de kinderen thuis. Na een speciaal moment voor hen gaan zij verder met
het filmpje voor deze zondag, dat ze in de afgelopen week toegestuurd kregen. In dit filmpje wordt het verhaal
van vandaag verteld én een aanzet gegeven voor een creatieve verwerking.
We ontvangen van deze thuiskindernevendienst elke week diverse foto’s. Die foto’s laten we zien tijdens onze
uitzending en/of plaatsen we in de eerstvolgende wijkkrant.
De dienst wordt uitgezonden via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West
Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in:
www.tiny.cc/DenHaagWest
En natuurlijk kunt u de dienst ook meevieren via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de App Kerkomroep).
U kunt alle uitzendingen ook op een later moment (nog eens) bekijken/beluisteren.

Klokgelui
Orgelspel over lied 206: De zon gaat op in gouden schijn
Welkom
Moment voor de kinderen, waarbij de kinderkaars wordt aangestoken
Lied 287, vers 1, 2 en 5
Bemoediging:
ambtsdrager:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer,
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Als drempelgebed bidden wij ‘Sterker dan angst is de liefde’
(naar psalm 54; uit ‘Zangen van zoeken en zien’, blz. 511):

ambtsdrager:
Sterker dan angst is de liefde;
ik weet mij gedragen door Uw Naam.
voorganger:
Tegen U mag ik zeggen
hoe bang ik soms ben. Dan leg
ik U voor waardoor ik mij bedreigd voel:
stemmen in mijn hoofd, gepieker

waar ik niet van kan slapen.
Sluipschutters zijn het,
beren op mijn weg.
ambtsdrager:
Sterker dan angst is de liefde;
ik weet mij gedragen door Uw Naam.
voorganger:
Breng tot zwijgen dat donker,
wees mijn helper, licht op in mij.
Strek uw vleugels onder mij uit,
vang mij op als ik leer vliegen.
ambtsdrager:
Sterker dan angst is de liefde;
ik weet mij gedragen door Uw Naam.
Smeekgebed en loflied: ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’
(de coupletten komen uit het Liedboek, lied 281, én uit Tussentijds, lied 9; met kleine aanpassing MN)

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
De vragen huizen in ons hart.
Gij die de duisternis ontwart:
Kyrie eleison!
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan.
Amen. Halleluja!
En teken ons met licht en vuur,
met adem voor de lange duur:
Kyrie eleison!
Korte inleiding op de schriftlezing
Schriftlezing: Jona 1:1 – 2: 1

1 1 Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2 ‘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.’ 3 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.
4 Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. 5 De
zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de
lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. 6 De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: ‘Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan! Misschien
dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.’ 7 Intussen overlegden de zeelieden: ‘Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft.’ Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. 8
Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar
kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?’ 9 Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer
de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft.’ 10 De mannen werden doodsbang,
en toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen hem: ‘Hoe heb je dat kunnen
doen?’ 11 En ze vroegen hem: ‘Wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat?’ Want de zee werd hoe
langer hoe onstuimiger. 12 Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat
het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.’ 13 Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer

aan land te komen; dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. 14 Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons
niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’ 15 Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. 16 De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de HEER.
Ze brachten hem een offer en deden hem geloften.
2 1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis.
Een kleine ballade bij Jona 2 (Hanna Lam/Wim ter Burg; Alles wordt nieuw, deel 2, lied 12)

Toen Jona in de walvis zat,
diep in de zee beneden.
Toen Jona in de walvis zat,
heeft hij tot God gebeden.
Hij schreeuwde boven het water uit,
zijn roep klonk door de golven;
o God, de zee heeft mij tot buit,
ik ben al haast bedolven.
Ik zit gevangen in een vis,
ik tast hier in het duister.
Er is geen hoop voor mij, hier is
geen mens die naar mij luistert!
Toen Jona in de walvis zat,
zo hopeloos verlaten.
Toen Jona in de walvis bad,
trok God hem uit het water.
Overdenking
Improvisatie over lied 978: Aan U behoort, o Heer der Heren
Afscheid en verdergaan
Inleidende woorden
Afscheid van ouderling Karen van Drongelen
De ambtstermijn van diaken Margriet den Heijer wordt met twee jaar verlengd
Lied 972, vers 5
Mededelingen
Dankgebed, voorbeden en stil gebed - we sluiten onze gebeden af met het ‘Onze Vader’ (waarbij de
klok wordt geluid)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Lied 976
Zending en zegen (met gesproken ‘Amen’ door mensen in de kerk en thuis)
Orgelspel over lied 939: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

