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Ter inleiding 
Vanmorgen staan we stil bij de Bijbelse figuur van Job. In het leven 
van Job zit alles mee, totdat op een dag alles anders wordt en de 
ene na de andere ramp hem overvalt. Hij lijdt. Hij klaagt. Hij 
worstelt met zichzelf, met zijn vrienden en met God. Veel vragen, 
geen antwoorden. Job is van alle tijden! Onlangs heeft collega Ad 
van Nieuwpoort er een boekje over geschreven: Leven! Zonder 
oplossing – de parabel van Job als levensles.          
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Voorafgaande aan de viering kijken en luisteren we naar: 
Anneke van Giersbergen zingt: Straks bijeen 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-
bijeen/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief
&utm_campaign=200808 

 
 Orgelspel 

 
Moment van verstilling 
 

   Welkom door de ouderling van dienst 
  
 Zingen: lied 63 vers 1 en 3 – Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat 

 
Aanvangswoord en groet   (staande) 
voorganger: Onze Helper is de HEER, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft voor altijd 
allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 
 
voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
   thuis en hier, van God de Vader, 
   en van Jezus onze Heer, 
   in de ruimte van de heilige Geest. 

allen:  Amen. 
        (we gaan weer zitten) 
Inleiding op de viering 
 
Zingen: lied 942 vers 1 en 2 – Ik sta voor U in leegte en gemis 
 
Wij leggen in gebed de wereld en ons leven aan God voor 
 
 Tijdens dit gebed klinkt enkele keren een gezongen 
 ‘Heer, ontferm U!’       
 

Glorialied: lied 869 vers 4 – Ik riep de Heer aan in de nood 
             

 Kindermoment 
 
 We kijken en luisteren naar:  

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2LBBaD1aQuw 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200808
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200808
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200808
https://www.youtube.com/watch?v=2LBBaD1aQuw
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Gebed om de heilige Geest 
 

Lezing: gedeelten uit Job 38 - 40 
 

En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei: 
‘Wie is het die mijn besluit bedekt 
onder woorden vol onverstand? 
Sta op, Job, wapen je; 
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 
Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? 
Vertel het me, als je zoveel weet. 
Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? 
 

Heb jij ooit de morgen ontboden, 
de dageraad zijn plaats gewezen?... 
 

 Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt, 
heb jij over haar diepste bodem gewandeld? 
 
Zijn de poorten van de dood aan jou getoond, 
de deuren van het diepste donker – heb je die gezien? 
Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten? 
Vertel het, als je het allemaal weet! 
 

En de HEER vervolgde: 
Een mens die met de Ontzagwekkende twist –  
kan hij hem iets leren? 
Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’ 
En Job antwoordde de HEER: 
Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? 
Ik leg mijn hand op mijn mond. 
Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, 
tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’ 

 

Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm: 

Sta op, Job, wapen je; 
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 
 
Tooi je dan met trots en waardigheid, 
omkleed jezelf met eer en glorie. 

 

… dan zal ook ik je prijzen. 
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Zingen: lied 943 vers 1, 2 en 3 – God gaat zijn ongekende gang 
 
Lezing: gedeelten uit Job 42 

 
Nu antwoordde Job de HEER: 
‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt 
en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. 
Wie was ik dat ik, door mijn onverstand,  
uw besluit wilde toedekken? 
Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, 
over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. 
 
Eerder had ik slechts over u gehoord, 
maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. 

Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, 
zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’ 

 

De afloop: 
Nadat 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. 
 
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. 

 
Zingen: lied 943 vers 4, 5 en 6 – Zou gij verstaan, waar Hij u leidt 

  
Preek 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Zingen: lied 904 vers 2 en 5 – De Heer moet gij vertrouwen 
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Aandacht voor het doel van de collecte 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
 Slotlied: Zo ver en toch nabij zijt Gij 

        (uit: Alfred C. Bronswijk – ‘Van harte’; melodie lied 834) 
 
Zo ver en tóch nabij zijt gij, 
hart van dit leven, bron in mij, 
hand op mijn schouder, diep geheim 
van liefde, die met mij wil zijn. 
 
U zet mij recht, wanneer ik val. 
U geeft mij kracht, en bovenal 

vergeeft U, waar oneffenheid 
zich op mijn weg heeft uitgebreid. 
 
U bent een God van rechtop staan. 
van ‘Mens, je mag weer verder gaan!’ 
van leven diep en menselijk, 
van liefde groot en goddelijk. 

 
Uitzending en zegen    (staande)  

allen (gesproken): Amen! 
 

(we nemen nog even plaats) 
  
 Indien mogelijk zingen we buiten: lied 864 vers 1 en 5 
          Laat ons de Heer lofzingen 
 
 Ook thuis klinkt hetzelfde lied vanuit de Grote- of Maria 

Magdalenakerk in Goes 
 
       https://www.youtube.com/watch?v=7wgi5eNVZQQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7wgi5eNVZQQ

