
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Bewerkingen over psalm 66  
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken 

   Kaarsenlied 

  
 
We zijn stil en openen ons hart voor God 
 
Bemoediging en toenadering (staande) 

o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

o: Heer, wij zijn mensen van U,  

 op zoek naar inspiratie,  

 op zoek naar een nieuw begin.  

g:  VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE.  

o:  Woon in ons hart als wij leeg zijn en zonder hoop.  

 Breng ons terug bij U, als wij U hebben verlaten.  

g:  VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. AMEN. 

 

   >Lied 287: 1, 2, 4, 5 (staande) 

 

Korte toelichting op de dienst 

Gebed vanwege de nood van de wereld 
beantwoord met:  

 

   Lied 377 (staande) 

1 (allen), 2 (allen), 3 (zijde kerkplein),  

4 (zijde kloostergang), 5 (allen)  
 

Moment voor de kinderen (indien aanwezig) 

 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN 

 
Jona 3 - 4: 1 
Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: 2‘Maak je 
gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan 
te klagen met de woorden die Ik je zeg.’ 3En Jona 
maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals 
de HEER hem had opgedragen. Nineve was een 
reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. 4Jona 
trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig 
dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ 5De inwoners 
van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en 
iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een 
boetekleed. 6Toen de profetie de koning van Nineve 
bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn 
staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, 
op de grond zitten. 7En hij liet in Nineve omroepen: 
‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het 
niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch 
dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet 
grazen of water drinken. 8Iedereen, mens en dier, 
moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God 
aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke 
praktijken en met het onrecht dat hij doet. 9Misschien 
dat God dan van gedachten verandert en afziet van 
zijn voornemen; wie weet zal Hij zijn woede laten 
varen, zodat wij niet te gronde gaan.’ 10Toen God zag 
dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, 
zag Hij ervan af hen te treffen met het onheil dat Hij 
had aangekondigd, en Hij deed het niet. 
41Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 
 
Overwegingen bij Jona  
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 22 januari 2023,  

3e zondag na Epifanie 

Vandaag is het de derde zondag na Epifanie, de 

verschijning van de Heer. Jezus is met zijn werk 

onder ons begonnen: Hij verkondigt de grote daden 

van God met woorden en tekenen. Tot aan de 

40dagentijd is de liturgische kleur groen. 

Voorganger: Ds Meindert Burema 

Organist:  Vincent Hildebrandt  

Ouderling:  Henk Oosten 

Diakenen: Maureen Palyama, Nico Tetteroo 

Lector:   Ben Goedman 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in 

beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten. 



   Lied 178: 1, 2, 3, 10, 12, 14 
 
Mattheus 4: 12-22  
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen 
was, week Hij uit naar Galilea. 13Hij keerde niet terug 
naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het 
meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo moest 
in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet 
Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het 
meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van 
de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis 
leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in 
de schaduw van de dood werden door het licht 
beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn 
verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het 
koninkrijk van de hemel is nabij!’18Toen Hij langs het 
meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus 
genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen 
hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei 
tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter 
en volgden Hem. 21Even verderop zag Hij twee andere 
broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 
Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig 
met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en 
meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs 
achter en volgden Hem. 
 

   Lied 531: 1, 2, 3 
 
Overweging bij Mattheus 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 836: 1, 2, 5 
 

Antwoord 
 

Inzameling van de gaven  

1e collecte Paardenberg 2e collecte: Pioniersplekken 

 

 

Doe mee met de collecte via bovenstaande QR codes  
Met de camera van uw smartphone scant u de QR-code, er 
verschijnt dan een link naar de website van de bank die u 
moet aanklikken, u toetst het gewenste bedrag en kiest uw 
bank. U kunt thuis een bedrag overmaken op NL59 INGB 
0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. het 
collectedoel, of via GIVT. Maar u kunt ook uw bijdrage als 
vanouds in de collectezak deponeren!  

1e collecte – Buurt- en kerkhuis Paardenberg  
De Paardenberg is al 30 jaar als buurt-en-kerkhuis 
gevestigd in de Julianakerk, gelegen in de wijk 
Transvaal, een wijk waar mensen uit de hele de 
wereld wonen. Om hen te bereiken gaan we nu ook 
zelf de wijk in met een bakfiets met koffie en thee. Zo 
maken we contact met mensen en hopen we de 
drempel te verlagen voor het vragen om hulp of het 
deelnemen aan een activiteit. Deze activiteiten zijn 
o.a. Nederlandse les, fietsles, koffie-inloop en 
maaltijden. 
2e collecte – Pioniersplekken   
De Protestantse Kerk Den Haag zet in op 
kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe 
plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige 
initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en 
laten we zien dat God voor mensen in deze tijd van 
grote betekenis kan zijn; voor mensen persoonlijk en 
voor de samenleving als geheel. In onze stad zijn op 
dit moment 6 pioniersplekken van de Protestantse 
Kerk Den Haag actief die uw financiële ondersteuning 
goed kunnen gebruiken. Lees meer op 
www.ProtestantseKerkDenHaag/haagspionieren.nl 

 
Orgelspel 
Bewerkingen over lied 836 (oude melodie LvK) 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met:  

  
 
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 362: 1, 2 (staande) 
 
Heenzending en zegen 
a:  AMEN (gezongen) 
 
Orgelspel  
Voluntary – John Stanley (1712-1786) 


