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zondag 18 september 
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Hervormde Gemeente Bleiswijk 
9.00 uur: ds. W.M. de Bruin 

 

 

 
Onze ene kerkdienst op deze zondag 18 september begint om 
9.00 uur. We lezen nog één keer over Jona, het laatste 
hoofdstuk. Het thema is: “Een boek dat niet af is?” 
 
ORDE VAN DIENST, ZONDAG 4 SEPTEMBER, 9.00 UUR 
 
- Orgelspel 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 103: 1, 3 
- Stilte voor persoonlijk gebed 
- Votum en groet 
- Zingen: Evangelische Liedbundel 203: 1, 2 
- Richtlijn voor ons leven (Tien Geboden in taal van nu) 
- Zingen: Evangelische Liedbundel 203: 3, 4 
- Gebed om de heilige Geest 
- Moment met de kinderen 
- Kinderlied: Evangelische Liedbundel 429 
- Schriftlezingen (door lector): Jona 3:10 en 4 (NBV21) 
     2 Petrus 8:8-13 (NBV21)   
- Zingen: Psalm 86: 2, 5 
- Verkondiging: “Een boek dat niet af is?’ 
- Zingen: Liedboek 2013, lied 969 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. Diaconie 2. Kerk 
- Zingen (staande): Gezang 169: 5, 6 
- Zegen (staande), beantwoord met een samen gezongen 3x ‘amen’ 
- Orgelspel 
 

COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of via de 
digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. Mogen we op 
u/jou rekenen? 
 
ONLINE UITZENDING 
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website 
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).  
 
JEUGDKERK, KINDERKERK EN CRECHE 
Voor de tieners is er Jeugdkerk komende zondag. En er is Kinderkerk. 
Na het kindermoment en –lied gaan kinderen en tieners verder in De 
Rank. Voor de kleinsten is er oppas in De Rank. Welkom! 
 
 
BIJ HET THEMA VAN DE DIENST 

 
 
‘Een boek dat niet af is?’  
In de preek van komende zondag 
beginnen we bij de Koran. Schrik niet, 
ik vergis me niet in het te gebruiken 
boek. Maar in het heilige boek van 
moslims staat wat in de Bijbel 
ontbreekt: een slot bij het verhaal van 
Jona. Een duidelijke afloop, zodat je 
weet hoe het verder ging.  
Of het nou goed kwam met Jona, of 
niet? De Bijbel zwijgt er over. In de 
Koran, waar Jona Yunus heet, gaat het 
verhaal verder en dat maakt mij 
nieuwsgierig. 
 

Wat moeten we met het open einde van Jona’s geschiedenis in de 
Bijbel? Het verhaal breekt in het laatste hoofdstuk abrupt af, zo lijkt 
het. Een boze profeet, een teken en een vraag van God. En dan?  
Of is dat juist de bedoeling? En ligt daarin ook de uitdaging voor ons? 
Denk en luister mee! 
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Bijbellezingen, zondag 18 september, 9.00 uur 
 
Eerste Schriftlezing: Jona 3:10 en 4 (NBV21) 
 
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. 2Hij 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 bereid het onheil af 
te wenden. 3Laat 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?’ 
 
5Nadat 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. 6Nu liet de HEER God 
een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te 
geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de 
boom. 
7Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de 
boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8En 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.’  
 
9Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over 
die boom?’ Jona antwoordde: ‘Ja, het is terecht dat ik kwaad ben. 
Was ik maar dood!’ 10Toen 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 boom die in één nacht opkwam 
en in één nacht weer verging, 11zou 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?’ 
 

 

 
 

Tweede Schriftlezing: 2 Petrus 3: 8-13 

8Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en 
zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar 
als één dag. 9De Heer is niet traag met het nakomen van zijn 
belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld 
met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand 
verloren gaat. 
10De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen 
zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in 
vlammen op, de aarde en alles wat daarop gedaan is 
verdwijnt. 11Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe 
heilig en vroom moet u dan niet leven, 12u die uitziet naar de dag 
van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Omwille van die 
dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen 
vatten vlam en smelten weg, 13maar wij vertrouwen op Gods 
belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar gerechtigheid woont. 
 
 



Liederen, zondag 18 september, 9.00 uur 
 

Psalm 103: 1, 3 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de 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. 
 
Evangelische Liedbundel 203 

1. Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
2. Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 
Evangelische Liedbundel 429 

1. Een rivier vol van vrede 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
herhaling 
 
2. Een fontein vol van blijdschap 
Een fontein vol van blijdschap 
Een fontein vol van blijdschap in mijn 
hart. herhaling 

3. Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn  
hart.   herhaling 
 
4. Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn  
hart.   herhaling 

 

 
Psalm 86: 2, 5 

Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
HEER, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 

Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 
Liedboek 2013, lied 969 

1.In Christus is noch west noch  
oost, in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn 
troost, de wereld door zijn woord. 
 
2.Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden  
koord, dat allen samen bindt. 

3.Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
4.Laat zuid en noord nu zijn  
verblijd, Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
Gezang 169: 5, 6 

Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij Opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, - 
Gij herder die 't verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 

Zingt dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw  
begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

 


