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Orde van Dienst Zondag 10 juni 2018
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 42: 1 en 2

‘Evenals een moede hinde’

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

2. Tranen heb ik onder 't klagen
tot mijn spijze dag en nacht
als mijn haters honend vragen;
"Waar is God dien gij verwacht?"
Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn Huis op hoogtijdagen.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 42: 7

vervolg intochtspsalm

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
Verootmoediging
Geloofsbelijdenis van Nicaea - Constantinopel
Zingen Liedbundel 28: 1, 2 en 3

‘Wie maar de goede God laat zorgen’

1. Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
’t is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heft,
kent alle zorg die in ons leeft.
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3. Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
’t Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Gebed bij de opening van het woord
1e Schriftlezing Job 2: 1-13
1 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook satan
maakte bij Hem zijn opwachting. 2 De HEER vroeg aan satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij
antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ 3 De HEER vroeg aan satan:
‘Heb je ook op Mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en
onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als
altijd, en U hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.’ 4 Hierop zei satan:
‘Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. 5 Maar als U Uw hand naar
hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij U ongetwijfeld in Uw gezicht vervloeken.’ 6 Toen
zei de HEER tegen satan: ‘Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.’ 7 Hierop
vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. 8 Job pakte
een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. 9 Zijn vrouw zei tegen
hem: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’ 10 Maar Job zei tegen
haar: ‘Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God,
zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen
onvertogen woord.
11 Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van
de rampspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten
ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten.
12 Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid
geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 13 Zeven dagen
en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen,
want ze zagen hoe vreselijk hij leed.
2e schriftlezing 2 Korinthe 5: 11-15
11 Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies
wie en wat wij zijn; hopelijk weet u het ook wanneer u te rade gaat bij uw geweten. 12 We
bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u
zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op
innerlijke. 13 Zijn we in extase, dan is het voor God; zijn we bij zinnen, dan is het voor u. 14
Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één Mens voor alle
mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15 en dat Hij voor allen is gestorven
opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden
is gestorven en is opgewekt.
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Zingen Lied 247: 1, 3, 4 en 5

‘Blijf mij nabij’

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
Uitleg en verkondiging
Zingen Liedbundel 29: 1, 3 en 4

‘Ik heb de vaste grond gevonden’

1. Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aard’ en hemel ondergaan.

3. O afgrond, waarin alle zonden
verzinken en niet meer bestaan!
O diep geheim van Christus’ wonden,
het oordeel is te niet gedaan!
O Heer, uw bloed roept voor altijd:
Barmhartigheid, barmhartigheid!

4. Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met een gezamenlijk onze vader.
Inzameling van de gaven
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Slotlied lied 315: 1, 2 en 3

‘Heb dank, o God van alle leven’

1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van d' aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels brood is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldig duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Wegzending en zegen
Zingen
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘Amen, amen, amen’

