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Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en Groet
Psalm van de zondag
Lied 130 ‘Uit diepten van ellende’ vers 1,2,3
Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer,
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!
Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
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Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.
Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

ROND HET WOORD
Inleidende woorden
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jona 2, 1-11
zingen : Lied 155 ‘Zijt Gij mijn God’ : 1-4 en 7
Zijt Gij mijn God,
ben ik uw mens nog, Here?
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren,
laat Gij mij over aan mijn lot?
Geef toch een blijk
van weten en vergeven!
Ik roep U uit de diepten van het leven,
de diepten van het dodenrijk.
Gij zelf deed, Heer
mij weg van voor uw ogen.
Red mij! de wateren zijn om mij bewogen,
breng uit de zee mijn leven weer!
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Alleen een vis
is aan haar hart geborgen, mij mensenkind, mij vogel van de morgen,
mij dompelt zij in duisternis.
Zie mij weer aan,
zie ’t zeewier om mijn slapen;
moet dan de krans, Heer, voor mijn hoofd geschapen,
verdorren en verloren gaan?

Overdenking
Musica pro Deo:
'Preludio al Vespro di Monteverdi' - Michael Tippett
Aankondiging digitale collecte
DE GEBEDEN
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader/ Our Father in language of choice.
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.
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Our Father, which art in
heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come,
Thy will be done on
earth, As it is in heaven.
Give us this day our daily
bread
And forgive us our
trespasses,
As we forgive them that
trespass against us.

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.

And lead us not into
temptation;
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
The power and the glory.
For ever and ever. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Uittochtslied: “Hoort hoe God met mensen omgaat” (tekst H.
Jongerius, melodie trad. Engels) uit Gezangen voor Liturgie 619

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
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Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Jona moed insprak
die de mensen moest bekeren
tot vertrouwen in de Naam.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
Zegen
Postludium: Surusoitto - Jean Sibelius

***
De komende weken zijn onze diensten alleen digitaal te beluisteren
via www.kerkomroep.nl. En via een live-stream op onze
Facebookpagina: www.facebook.com/nederlandsekerk
Ga naar de website www.dutchchurch.org.uk of naar onze
Facebookpagina: www.facebook.com/nederlandsekerk voor alle
laatste updates en video bijdragen nu we elkaar een tijd niet kunnen
ontmoeten in de kerk!
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Houdt contact met de Nederlandse Kerk in Londen!
Voor meer informatie zie onze website www.dutchchurch.org.uk of
neem contact met het kerkelijke bureau telefoon 020 7588 1684,
info@dutchchurch.org.uk.
Predikant van de Nederlandse Kerk is ds. Bertjan van de Lagemaat
(07592 511385, minister@dutchchurch.org.uk). Wilt u een gesprek
met hem of hebt u vragen over de kerk, dan kunt u hem gerust bellen
of mailen.
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