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Welkom 
 
Gezang 95: 1 en 2 
1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 
in hemel en op aarde aanzijn gaf, 
dat, naar zijn heerlijk wezen, 
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve 
en de Messias bij ons intrek neme. 
Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 
de oorsprong van ons hart. 
2 Dan zullen wij met alle heil'gen saam 
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan 
en hoogte en diepte, lengte en breedte van 
Gods heil doormeten mogen. 
Dan kennen wij de liefde uit den hoge, 
al gaat zij verre het verstand te boven. 
Wij zullen tot de volle wasdom komen 
in Gods verheven naam.  
 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gezang 95: 3 
3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 
die verder gaat dan al ons bidden reikt 
en meer is dan ons diepste denken peilt, 
zij heerlijkheid en glorie 
in de gemeente die Hij heeft verkoren, 
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 
en tot in eeuwigheid. 
 
Gods wil voor ons leven 
 
To God be the glory 
1 To God be the glory, great things he has done! 
So loved he the world that he gave us his Son, 
who yielded his life an atonement for sin, 
and opened the life-gate that all may go in. 
Refrain: 
Praise the Lord! Praise the Lord, 
Let the earth hear his voice! 
Praise the Lord! Praise the Lord! 
Let the people rejoice! 
O come to the Father through Jesus the Son 
and give him the glory, great things he has done! 
2 Great things he has taught us, great things he 
has done, 
and great our rejoicing through Jesus the Son, 
but purer and higher and greater will be 
our joy and our wonder, when Jesus we see. 
Refrain 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 6 
Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn, 
Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn, 

O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser. 
Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart, 
U welgevallig zijn. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Bijbellezing Job 42: 7-17 (NBV21) 
7Nadat de  HEER tot Job had gesproken, richtte Hij 
zich tot Elifaz uit Teman: ‘Ik ben in woede 
ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat 
jullie niet juist over Mij hebben gesproken, zoals 
mijn dienaar Job. 8Welnu, neem elk zeven jonge 
stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn 
dienaar Job, zodat jullie een offer kunnen brengen 
voor jezelf. Job, mijn dienaar, zal voor jullie bidden 
en Ik zal hem ter wille zijn. Dan zal Ik jullie niet 
blootstellen aan schande, ook al hebben jullie niet 
juist over Mij gesproken, zoals mijn dienaar Job.’ 
9En Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit 
Naäma deden zoals de  HEER had gezegd en de  
HEER was Job ter wille. 10Nadat Job voor zijn 
vrienden had gebeden, bracht de  HEER een keer 
in het lot van Job en Hij gaf hem het dubbele van 
wat hij eerder bezat. 
11Al zijn broers en al zijn zussen, en iedereen die 
hem van vroeger kende, kwamen naar zijn huis om 
samen met hem te eten; ze toonden hun 
medeleven en troostten hem, omdat de  HEER 
zoveel rampspoed over hem had gebracht. En elk 
van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring. 
12De  HEER zegende Job in zijn latere leven nog 
meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg Job 
veertienduizend schapen en geiten, zesduizend 
kamelen, duizend span runderen en duizend 
ezelinnen. 13Ook kreeg hij zeven zonen en drie 
dochters. 14De eerste dochter noemde hij Jemima, 
de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch. 15In 
het hele land waren geen mooiere vrouwen dan de 
dochters van Job. En hun vader gaf aan hen een 
even groot erfdeel als aan hun broers. 16Hierna 
leefde Job nog honderdveertig jaar en hij zag zijn 
kinderen en de kinderen van zijn kinderen 
opgroeien, tot in het vierde geslacht. 17En toen 
stierf Job, oud en verzadigd van het leven. 
 
Psalm 4: 1 (berijming 2021) 
1. Wil antwoord geven op mijn vragen, 
God, U die opkomt voor mijn recht. 
Als slechte mensen mij belagen, 
laat dan genadig uitkomst dagen. 
Geef ruimte, luister naar uw knecht. 
Mannen, hoelang nog moet ik lijden 
om al je leugens over mij? 
Blijf je toch niet aan laster wijden. 
Wie hoopt op God zal Hij bevrijden. 
Als ik Hem roep, dan antwoordt Hij. 
 
Preek 
 
Gebed 
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Psalm 34: 1 en 5 (berijming 2021) 
1. Er gaat geen dag voorbij 
dat ik niet dankbaar voor God zing. 
Kom, deel in mijn verwondering, 
want machtig groot is Hij. 
Ik was op zoek naar Hem, 
riep tot Hem in een zware tijd. 
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd. 
Mijn dank geef ik nu stem. 
5. Wie roept geeft Hij gehoor. 
Wie moeiten kennen koestert Hij. 
Gebrokenen is Hij nabij; 
vertrapten mogen door. 
Niets blijft Gods kind bespaard, 
toch wordt het steeds door Hem bevrijd. 
De HEER weet van zijn breekbaarheid, 
Hij redt en Hij bewaart. 
 
Mededelingen 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten: 

1. Schuldhulpmaatje 
2. Evangelisatie 

 
De kinderen komen terug.

Gods zegen voor jou (Sela) 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 
 
Zegen (3x amen) 


