Liturgie 10 januari 2021
Voorganger: ds. Nees Cluistra organist: Anthon de Braber
Thema: Ben je terecht kwaad?? (n.a.v. Jona 4 : 4 en 9)
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed / Bemoediging en groet
Aanvangstekst: Joël 2 :12-14
Orgel: Gezang 463 : 1 en 5
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.
Apostolische vermaning uit Efeze 4: 25-32
Luisterlied: Opw. 399 Vader God (zie https://www.eo.nl/thema/samengeloven/nederland-zingt-liederen)
Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.
Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
zolang ik leef. (2x)
Gebed
Kindermoment (Johannes en Jezus – Johannes 1)
Kinderlied: Jona, Jona, ga naar Ninevé
https://www.youtube.com/watch?v=MxICbGMXjW0

Lezen: Jona 3 : 4 -5 en 10 en Jona 4 (geheel)
Orgel: Psalm 103: 3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
Preek
Luisterlied: Amazing Grace
https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Amazing-Grace-Leona-PhilippoMet-hart-en-ziel.mp4
vertaling:
Gena van God, hoe loof ik U,
voor redding onverdiend.
Verloren eens, gevonden nu,
een blinde die mag zien.
Genade toonde mij mijn schuld
en heeft mij vrijgekocht.
Gena heeft mij met dank vervuld,
toen ik geloven mocht.
Door veel gevaren ging mijn reis,
door tegenspoed en kruis.
Genade heeft mij steeds geleid,
genade brengt mij thuis.
gebeden
Zegen
Orgelspel
Collecten 1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud Dorpshuis

