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Welkom 
 
Op Toonhoogte 160 
1 Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
2 Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
3 Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 65: 1 en 2 (berijming 2021) 
1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 
God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 
ontvangt U waar U troont. 
U luistert als we tot U spreken. 
Tot U komt al wat leeft. 
De zonden konden mij niet breken, 
omdat U ons vergeeft. 
2. Gelukkig wie bij U vertoeven; 
uw woning is ons thuis. 
Daar mogen wij uw zegen proeven, 
het goede van uw huis. 
U antwoordt ons op grootse wijze. 
U redt ons door uw hand. 
De hele wereld zal U prijzen, 
de zee, de lucht, het land. 
 
Geboden 
 
Psalm 19: 3 (berijming 2021) 
3. Volkomen is Gods wet: 
een boodschap zonder smet, 
een goed getuigenis, 
een woord dat wijsheid geeft 
aan wie gehoorzaam leeft, 
aan wie eenvoudig is. 
Wat Hij van ons verwacht 
geeft nieuwe levenskracht; 
het maakt ons opgetogen. 
Recht is het woord van God, 
loepzuiver zijn gebod: 
een licht voor onze ogen. 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 568 
1 Zo groot en zo machtig 
maar toch zo aandachtig 
bent u als een Vader voor mij. 
Wat ik U vragen wil, 
maak u mijn hart weer stil en blij. 
2 Zoveel dingen die gebeuren, 
zoveel mensen die treuren, 
ik kan niet begrijpen waarom. 

Help mij om stil te zijn 
als ik bij U kom. 
3 Zo vol van geheimen 
en toch zo dicht bij me, 
bent u als een vader voor mij. 
Houdt mij geborgen, Heer, 
zet al mijn zorgen weer opzij. 
4 Is er honger en oorlog 
dan vraag ik: waarvoor nog, 
ik kan niet begrijpen waarom. 
Help mij om stil te zijn 
als ik bij U kom. 
5 Dank u, hemelse Vader 
voor al uw genade, 
al snap ik nog steeds niet waarom. 
Help mij om stil te zijn 
als ik bij U kom. (2 maal) 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Bijbellezing Job 28: 1-28 (NBV21) 
Over de wijsheid 
1Er is een plaats waar zilver wordt gevonden, 
een plaats waar goud gewassen wordt. 
2IJzer wordt uit de aarde opgedolven 
en koper wordt uit erts gesmolten. 
3De mens verdrijft de duisternis, 
hij dringt door tot in het binnenste der aarde, 
tot aan de steen van diepst verborgen donkerte. 
4Hij hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, 
tot waar zijn voet geen steun meer vindt 
en hij verloren in de leegte hangt. 
5In de aarde kiemt het koren, 
diep daar beneden woelt een vuur. 
6Daar zijn de stenen van saffier, 
daar is het stof van goud. 
7De roofvogel kent niet het pad erheen, 
het haviksoog ontdekt het niet. 
8De trotse dieren zullen het nooit betreden, 
ook de leeuw waagt zich er niet. 
9De mens zet het houweel in het gesteente, 
hij keert de bergen om vanaf hun voet. 
10In de rotsen hakt hij tunnels uit 
en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden. 
11Hij damt de ondergrondse stromen in 
en brengt naar het licht wat diep verborgen is. 
12Maar de wijsheid – waar moet je haar zoeken, 
en het inzicht – waar is het te vinden? 
13Geen sterveling kent de weg erheen, 
de wijsheid is niet in het land der levenden. 
14De oervloed zegt: ‘Ze is niet bij mij,’ 
de diepste zee: ‘Bij mij evenmin.’ 
15De wijsheid is niet te koop voor enig goud, 
noch kan ze in zilver worden afgewogen. 
16Kostbaarder is ze dan het goud van Ofir, 
dan de duurste onyx of saffier. 
17Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas, 
niet verworven voor schalen van het fijnste goud. 
18Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, 
een buidel wijsheid is meer waard dan parels. 
19Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren, 
ze is kostbaarder dan zuiver goud. 
20Maar van waar stamt de wijsheid dan, 
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en het inzicht – waar is het te vinden? 
21De wijsheid is verborgen voor de blik der 
levenden, 
ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. 
22De afgrond en de dood, ze zeggen beide: 
‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’ 
23Maar God kent haar wegen 
en Hij weet waar ze verblijft. 
24Want Hij ziet tot aan de randen van de aarde, 
onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. 
25Toen Hij de kracht schiep van de winden 
en de wateren omgrensde, 
26toen Hij zijn wet oplegde aan de regen 
en de wegen van de donderwolken baande, 
27zag Hij de wijsheid en Hij toetste haar, 
Hij peilde en doorgrondde haar. 
28En Hij sprak tot de mens: 
‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; 
het kwaad mijden – dat is inzicht.’ 
 
Preek 
 
Op Toonhoogte 330 
NL: 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
VoIk van God, kom en breng lof 
aan Jezus, de koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 
GB: 
Majesty, worship His Majesty: 
unto Jesus be all glory, honor, and praise. 
Majesty, kingdom authority, 
flow from His throne unto His own, 
His anthems raise. 
So exalt, lift up on high 
the name of Jesus. 
Magnify, come glorify 
Christ Jesus, the King. 
Majesty, worship His Majesty, 
Jesus who died, now glorified, 
King of all Kings.

Dankzegging en voorbeden 
Mededelingen 
Collecten 

1. Werelddiaconaat: rehabilitatie kindslaven 
Haïti 

2. Emeritikas 
 
De kinderen komen terug. 
 
Gezang 255: 1 en 4 
1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 
Zegen (3x amen) 


