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Bevrijding uit verslaving
De kaarsen ontstoken
Stilte
Van mijn ellende (Verzameld Liedboek 54)
Ik riep uit mijn nood tot de Eeuwige en hij antwoordde mij.
uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik en jij hoorde mijn stem.
Jij stuurde mij naar de diepte, in het hart van de zee
en stromen water omgaven mij.

- Jona 2:2
Van mijn ellende
Woord ten geleide
Geeske Hovingh

Kinderkring
Verdoofd en schamper van gemis (VL 205)
Voorlezing uit het boek Jona
door Hans Werner
Het woord van de Eeuwige geschiedde aan Jona, de zoon van Amittai:
Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, roep over haar uit
dat hun kwaad is opgestegen tot voor mijn aangezicht.
Jona stond op om te vluchten naar Tarsis, uit het aangezicht van de Eeuwige,
hij daalde af naar Jafo en vond een schip
dat naar Tarsis ging.
Hij betaalde de vrachtprijs
en daalde af in het schip om met hen naar Tarsis te gaan,
uit het aangezicht van de Eeuwige.

De Eeuwige wierp een grote wind over de zee,
een grote storm geschiedde op de zee
en het schip dreigde te worden stukgeslagen.
De mannen aan boord vreesden, grote vrees,
ze zeiden tot Jona:
Wat heb jij toch gedaan?
Want de mannen wisten
dat hij gevlucht was uit het aangezicht van de Eeuwige
want dat had hij hun verteld.
Ze zeiden hem:
Wat zullen wij doen met jou,
dat de zee ophoudt tegen ons te woeden?
Want de zee wordt almaar onstuimiger.
Hij sprak tot hen:
Til mij op en werp mij de zee in de zee zal ophouden tegen jullie te woeden.
Want ik weet dat door mijn schuld deze grote storm over jullie is gekomen.
De mannen roeiden om terug te keren naar het droge,
maar zij konden het niet
omdat de zee steeds onstuimiger werd tegen hen.
Zij riepen tot de Eeuwige en zeiden:
Ach, Eeuwige, laat ons toch niet vergaan om de ziel van deze man,
leg geen onschuldig bloed op ons
want jij, Eeuwige, zoals jij het wilde, heb jij gedaan.
Zij tilden Jona op en wierpen hem de zee in.
Toen hield de zee op met woeden.
De mannen vreesden de Eeuwige, grote vrees,
zij slachtten een slachtgave voor de Eeuwige
en deden geloften.
De Eeuwige bestemde een grote vis om Jona op te slokken.
Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.
Jona bad tot de Eeuwige, zijn God, uit het ingewand van de vis,
hij sprak:
Ik riep uit mijn nood tot de Eeuwige en hij antwoordde mij.
uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik en jij hoorde mijn stem.
Jij stuurde mij naar de diepte, in het hart van de zee
en stromen water omgaven mij.
Al jouw brandingen en golven sloegen over mij heen.
En ik, ik sprak: verstoten ben ik uit jouw ogen.
Hoe zal ik ooit weer aanschouwen jouw heilige tempel?
Wateren omringden mij, de oervloed omgaf mij,
met wier was mijn hoofd omwonden.

Naar de grondvesten der bergen ben ik afgedaald,
de grendels der aarde sloten zich achter mij voorgoed.
Jij trok mijn leven opwaarts uit de groeve, Eeuwige mijn God.
Toen mijn leven uit mij wegebde dacht ik aan de Eeuwige
en mijn gebed kwam tot jou in jouw heilige tempel.
Zij die zich vastklampen aan dwaasheid en leegte
gooien hun welzijn te grabbel.
Maar ik, met dankbare stem zal ik jou een slachtgave brengen.
De gelofte die ik gedaan heb zal ik uitvoeren.
De redding is van de Eeuwige.
De Eeuwige sprak tot de vis
en die spuwde Jona op het droge.
- Jona 1:1-4.10-16; 2:1-11

Psalm 42 (VL 63)
Toespraak
Hans Korteweg

Voor kleine mensen (VL 76)
Intermezzo
mededelingen, collecte

Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit.
Laat ons bidden.
Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn een stad van bomen als een tuin
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.
En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
Dat als een lichaam voedt.

Om zegen (VL 661)
Moge het delen
van dit brood en deze beker
ons hart versterken,
dat wij vol hoop meewerken
aan een nieuwe wereld
waar brood en recht
en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Brood en wijn
De noche (Taizé)
Ik krijt des daags (Antoine Oomen, nieuw)
Voorbeden
Onze Vader in de hemel (VL 849)
Zegen
Nu nog met halve woorden (VL 933)

