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DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 146c:1,7   Alles wat adem heeft love de Here

Stil gebed

Votum en groet

Psalmgebed Psalm 111

   Lied 111:1 Van ganser harte loof ik Hem

   Lezing Psalm 111:3-9

   Lied 111:6 Van alle wijsheid het begin

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen Job 1:1-5, 42:11-17

Lied 978 Aan U behoort, o Heer der heren

Preek

Lied 919 Gij die alle sterren houdt

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis Romeinen 8:31-39

Lied 968:5 Met God zijn wij verbonden

Dank- en voorbeden

Gaven

Lied 263 Wees Gij mijn toevlucht

Zegen



Job 1:1-5

In het land Us woonde een man die Job heette. 
Hij was rechtschapen en onberispelijk, 
hij had ontzag voor God en meed het kwaad. 
Job had zeven zonen en drie dochters. 
Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span 
runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. 
Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten.
Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, 
en nodigden dan hun drie zusters uit om bij hen te komen eten en drinken. 
Nadat elk van zijn zonen zo’n feest had gegeven, 
liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. 
Hij stond dan ’s ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, 
want hij dacht bij zichzelf: 
Misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. 
Job deed dit telkens weer. 

Job 42:11-17

Al zijn broers en al zijn zusters, en iedereen die hem van vroeger kende, 
kwamen naar zijn huis om samen met hem te eten; 
ze schudden hun hoofd en troostten hem, 
omdat de HEER zoveel rampspoed over hem had uitgestort. 
En elk van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring.
De 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.
Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters.
De eerste dochter noemde hij Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch.
In 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.
Hierna leefde Job nog honderdveertig jaar 
en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot in het vierde 
geslacht.
En toen stierf Job, oud en verzadigd van het leven. 


