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Welkom 
 
Psalm 108: 1 en 2 
1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maakt, harp en luit, den Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
2 Ja, hoger dan het hemels blauw 
is, HEER, uw goedheid en uw trouw. 
Verhef U, dat uw aangezicht 
de hemel met zijn glans verlicht. 
Op aarde blink' uw heerlijkheid. 
Gord uw geliefden tot de strijd. 
Ten zege zij uw hand geheven, 
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Op Toonhoogte 564 
1 Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
2 Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen, als hij zingt, 
druppels ontelbaar, in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar, zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
4 Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Geboden 
Gebed 
Genadeverkondiging 
 
Psalm 103: 6 en 7 (berijming 1773) 
6.Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
Van ons de schuld en zonden weggedaan. 
7.Geen vader sloeg met groter mededogen 
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 

Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 
Bijbellezing 
Job 38: 1-38 (NBV21) 
Gods antwoord aan Job 
1Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm. 
Hij zei: 
2‘Wie is het die mijn besluit bedekt 
onder woorden vol onverstand? 
3Sta op, Job, wapen je; 
Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet. 
4Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte? 
Vertel het Me, als je zoveel weet. 
5Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? 
Wie strekte het meetlint over haar uit? 
6Waar zijn haar sokkels verankerd, 
wie heeft haar hoeksteen gelegd, 
7terwijl de morgensterren samen jubelden, 
de hemelbewoners juichten van vreugde? 
8En wie sloot de zee af met een deur, 
toen ze uit de schoot van de aarde brak? 
9Ik hulde haar in een gewaad van wolken 
en omwond haar met donkere nevels. 
10Ik legde haar mijn grenzen op 
en sloot haar af met deur en grendelbalk, 
11en zei: “Tot hier en niet verder, 
dit is de grens die Ik je trotse golven stel.” 
12Heb jij ooit de morgen ontboden, 
de dageraad zijn plaats gewezen, 
13om de uiteinden van de aarde te pakken 
en de goddelozen van haar af te schudden? 
14De aarde krijgt vorm als klei onder een zegel, 
haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed. 
15Alleen de goddelozen blijven verstoken van het 
licht, 
hun opgeheven arm wordt gebroken. 
16Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt, 
heb jij over haar diepste bodem gewandeld? 
17Zijn de poorten van de dood aan jou getoond, 
de deuren van het diepste donker – heb jij die 
gezien? 
18Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid 
bevatten? 
Vertel het, als jij het allemaal weet! 
19Waar is de weg naar de oorsprong van het licht, 
en de plaats van het donker – is die jou bekend, 
20zodat je het naar zijn gebied kunt voeren 
en het pad naar zijn huis kunt vinden? 
21Jij weet dat vast, want jij werd toen geboren, 
zoveel jaren liggen achter je! 
22Ken jij de voorraadkamers van de sneeuw, 
heb jij de voorraadkamers van de hagel gezien, 
23die Ik heb aangelegd voor tijden van nood, 
voor dagen van oorlog en strijd? 
24Hoe kom je op de plaats van waar het licht 
verspreid wordt, 
van waar de oostenwind over de aarde uitwaait? 
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25Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen, 
de weg voor donder en bliksem gebaand, 
26zodat de regen neervalt op de onbewoonde 
aarde, 
op de woestijn waar geen mensen leven, 
27en wildernis en woestenij doordrenkt raken 
en er overal jong gras opschiet? 
28Heeft de regen een vader? 
Wie brengt de dauwdruppels voort? 
29Uit welke schoot wordt het ijs geboren, 
wie baart de rijp van de hemel, 
30wanneer de wateren stollen, hard als steen, 
wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt? 
31Kun jij de Plejaden aan banden leggen 
of de ketenen van Orion losmaken? 
32Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen 
en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen? 
33Ken jij de wetten van de hemel, 
kun jij zijn orde aan de aarde opleggen? 
34Kan jouw stem de wolken bevelen 
om je met hun regenvloed te bedekken? 
35Kun jij de bliksems uitsturen, 
zullen ze jou zeggen: “Wij staan klaar”? 
36Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven, 
van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen? 
37Wie is in staat om de wolken te schikken, 
en de kruiken van de hemel – wie kan ze kantelen, 
38zodat het stof op aarde stolt 
en in kluiten samenklontert? 
Job 42: 1-6 (NBG51) 
Job herroept en doet boete 
1Toen antwoordde Job de HERE: 
2Ik weet, dat Gij alles vermoogt, 
en dat geen uwer plannen wordt verijdeld. 
3„Wie is het toch, 
die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand?” 
Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht, 
dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. 
4„Hoor nu, en Ik zal spreken; 
Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.” 
5Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, 
maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. 
6Daarom herroep ik en doe boete 
in stof en as. 
 
Preek 
 
Op Toonhoogte 334: 1, 2 en 3 
1. O Lord my God, when I in awesome wonder 
Consider all the works Thy hands have made, 
I see the stars, I hear the rolling thunder, 
Thy power throughout the universe displayed! 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee: 
How great Thou art, how great Thou art! 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee; 
How great Thou art, how great Thou art! 
2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam. 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
3 Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee: 
How great Thou art, how great Thou art! 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee; 
How great Thou art, how great Thou art! 
 
Dankzegging en voorbeden 
Mededelingen 
 
Update Rooted: 
Voorstellen studentenwerker David 
 
Collecten 

1. Diaconie 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
De kinderen komen terug. 
 
Op Toonhoogte 336 
Praise God from whom all blessings flow. 
Praise Him, all creatures here below. 
Praise Him above all heavenly host. 
Praise Father, Son and Holy Ghost. 
 
Zegen (3x amen) 


