
Liturgie onlineviering met aanwezige gemeenteleden de Hoofdhof op zondag 9 augustus 2020 

voorganger: ds. Anco Tol uit Dalfsen  
ouderling: Madeleen Wagteveld; diaken en lector: Alice Tanis 

organist: Gert de Jong, zang: koorleden 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mw. T. Oving 5 en mw. B.P. Zijda-van Eek  
______ 

Welkom 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Het koortje zingt: Lied 287: 1 en 5  
 
 

 
 
5  Rond het licht dat leven doet 

  groeten wij elkaar met vrede. 
  Paaslicht straal ons tegemoet, 
  zegen wie uw liefde delen, - 
  licht dat dit geheim behoedt: 
  God is goed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aansteken van gemeentekaars met licht van de Paaskaars 
 

Bemoediging en groet 
 

Gebed 
 

Het koortje zingt: Lied 305  
 

1           2             3 
Alle eer en alle glorie    Alle eer en alle glorie     Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam!  geldt de Zoon, de erfgenaam!  geldt de Geest, die leven doet, 
Vier de vrede die Hij heden  Als genade die ons toekomt  die de eenheid in ons ademt, 
uitroept over ons bestaan.  is Hij onze nieuwe naam.    vlam die ons vertrouwen voedt! 
Aangezicht / vol van licht,  Licht uit Licht, / vergezicht,   Levenszon, / liefdesbron, 
zie ons vol ontferming aan!     steek ons met uw stralen aan!  maak de tongen los voorgoed! 

 
  



 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Inleiding op de Schriftlezing:  

…….. 

 
Maar Jona wil niet. Hij loopt weg.                           ….… 

 
 

De zeelieden willen Jona eerst niet overboord gooien. 

We horen: Jona, Jona, ga naar Nineve (van Elly en Rikkert) 
 

Schriftlezing:  Jona 2: 1-11 en Matteüs 12: 38-40  
 

Het koortje zingt: Ps. 139: 1 en 4  
 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen.  

4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in ’t hemels licht, 
al daalde ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 

 
Verkondiging 
  



Het koortje zingt: Lied 612  

 
2  Geroepen om te leven, 
   gehouden aan zijn woord 
   van uitgesproken vrede, 
   van liefde ongehoord. 
   Herboren, uitgetogen 
   uit de toevalligheid, 
   bestemd voor de genade, 
   het donker al voorbij.  
 
3   Getekend voor ons leven 
   als kind'ren van het licht, 
   gezaaid op hoop van zegen, 
   de dag als vergezicht. 
   God, breng ons zelf op adem 
   en treed in ons bestaan. 
   Bezegel onze vreugde 
    hier met uw eigen naam!  
 
 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Gebed, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte-oproep 

1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e collecte voor de Kerk.  
Er staan, bij het verlaten van de kerkzaal, twee collectemandjes in de volgorde  
van 1e en 2e collecte.  

 

Zegen,  
beaamd met Lied 415 
 

1   Zegen ons, Algoede,  
     neem ons in uw hoede  
     en verhef uw aangezicht  
     over ons en geef ons licht.  

  

2     Stort, op onze bede,  
      in ons hart uw vrede,  
      en vervul ons met de kracht  
      van uw Geest bij dag en nacht.  

 3     Amen, amen, amen!    
      Dat wij niet beschamen  
      Jezus Christus onze Heer,  
      amen, God, uw naam ter eer!  

_______ 
 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 


