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Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent. (refr.)

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 122: 1 en 3 (OB)
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin;
wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wl gebouwd,
wl samgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk 
groeten.

Gebed

Schriftlezing: Job 40: 1-9 en 42: 1-6

Refrein: Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Dat vreed', en aangename rust,
en milde zegen u verblij';
dat welvaart in uw vesting zij,
in uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u,
nooit moet haar nijd of twist 
verkloeken.
Om 's HEREN huis, in u gebouwd,
waar onze God zijn woning houdt,
zal ik het goede voor u zoeken."

1Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei:
2Omgord nu als een man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens 
bekend:
3Wilt u ook Mijn recht vernietigen? Wilt u Mij schuldig verklaren, opdat u zelf 
rechtvaardig bent?
4Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals Hij, met uw stem donderen?
5Tooi u nu met heerlijkheid en hoogheid, en bekleed u met majesteit en glorie.



6Verspreid de verbolgenheden van uw toorn, en zie elke hoogmoedige en verneder 
hem.
7Zie elke hoogmoedige en onderwerp hem, en verpletter de goddelozen op hun 
plaats.
8Verberg hen tezamen in het stof; omwikkel hun gezichten in het verborgene.
9Dan zal ook Ik u prijzen, omdat uw rechterhand u verlost heeft.

1Toen antwoordde Job de HEERE en zei:
2Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.
3Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik 
niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet.
4Luister nu, en ík zal spreken! Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend!
5Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U 
gezien.
6Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as.

Zingen: Psalm 73: 7 en 8 (NPB)
Wie heb ik in het hier en nu
en in de hemel buiten U?
Geen ander kan mij vreugde geven;
U bent de liefde van mijn leven.
Al zou mijn lichaam ook vergaan,
U bent de rots van mijn bestaan.
U biedt mij troost en veiligheid;
U bent mijn God, nu en altijd.

Preek over Job 42: 1-6

Zingen: Gezang 442
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans 
doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Dankgebed
Collecte

Kinderen komen in de dienst
Kindermoment

Wie U ontrouw is, U verlaat,
snelt naar zijn einde en vergaat.
Bij U te zijn is mijn verlangen;
U zult mij liefdevol ontvangen.
U bent de HEER op wie ik bouw,
die ik met hart en ziel vertrouw.
Aan iedereen maak ik bekend
hoe machtig, groot en goed U bent

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst 
verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed



Kinderlied: ‘Diep, diep als de zee’
Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus’ liefde voor jou en mij.

’t Is net zo diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus’ liefde voor jou.
(2x)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 293: 1 en 2
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


