Liturgie Oudejaarsavond 31 dec 2019
Thema: Lot of God ?

Voorganger: Eigen gemeenteleden
Organist: Marinus den Harder

Mededelingen door de Ouderling van Dienst
Zingen : Psalm 121 : 1
Gebed
Inleiding
Lezen: Jona 1: 1 – 6 .
1

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.’
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.’
2

Zingen: Lied 178: 1 , 2, 3, 4 en 5
Gesprek
Lezen: Jona 1: 6- 13
Zingen: lied 178 vers 7, 8 en 9.
Gesprek
Lezen: Jona 3 : 10 - 4: 11

10

Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij
terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.
41Dit 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.’ 4Maar 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?’

Zingen : lied 178 : 10, 11, 12
Gesprek
Zingen: Psalm 121 : 4
Gebed (voorbeden, slotgebed)
Zingen : Slotlied: lied 416 vs 1 t/m 4

Zegenbede
Zingen : Amen, amen, amen 4 stemmig
Collecte bij de uitgang ( = enige collecte)

