
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 27                    1e zondag na Trinitatis                                           zondag 3 juni 2018 

                   liturgische kleur: groen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger  

Ouderling van dienst: Liza Heilema     Diaken:  Wil Veraar 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector: Janna Saalmink  

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Dhr. H. van Kooi, Oude Molenmeent 15, 1231 BD 

Jarigen:   Mevrouw T. Leene-de Haan, Hallincklaan 30, 1231 VV, zij wordt 5 juni 82 jaar 

Agenda: Zondag 10 juni  10.00 uur – Mw. Ds. Hillegonda Ploeger - Viering Maaltijd van de 

 Heer, zittend 
  

Lied van de week:     Lied 850 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Psalm 139: 1                               we gaan staan 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed 

Zingen:    Psalm 139: 14                              we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie:  Lied 367d 

Zingen:    Lied 705: 1 en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Inleiding op Job 

Zingen:    Lied 850  

Lezing: Job 1  

Jobs beproeving 

11In het land Us woonde een man die Job heette. 
Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had 
ontzag voor God en meed het kwaad. 2Job had 
zeven zonen en drie dochters. 3Hij 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. 4Zijn 
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. 5Nadat 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. 

 



 

 

 

 

6Op een dag kwamen de hemelbewoners hun 
opwachting maken bij de HEER, en ook Satan 
bevond zich onder hen. 7De HEER vroeg aan Satan: 
‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb 
rondgezworven en rondgedoold op 
aarde.’8De 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.’ 9Satan 
antwoordde de HEER: ‘Zou Job werkelijk zonder 
reden zoveel ontzag voor God hebben? 10U 
beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles 
wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet 
gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer 
uitbreidt. 11Maar als u uw hand naar hem uitstrekt 
en aantast wat hem toebehoort, zal hij u 
ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’12Toen zei 
de HEER tegen Satan: ‘Goed, met alles wat van hem 
is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet 
aan.’ Hierop vertrok Satan. 

13Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer 
in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te 
drinken, 14kwam er een boodschapper bij Job en zei: 
‘De runderen trokken de ploeg en de ezelinnen 
liepen vlakbij in de wei te grazen,15maar plotseling 
werden we overvallen door de Sabeeërs, die het 
vee roofden en de knechten met hun zwaarden 
doodden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen 

wat er gebeurd is.’ 16Nog voordat de boodschapper 
uitgesproken was, kwam er een volgende met het 
bericht: ‘Een verwoestende bliksem uit de hemel 
trof de schapen en geiten en de knechten, en het 
vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige 
ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.’ 17En 
ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een 
volgende met het bericht: ‘De Chaldeeën overvielen 
ons van drie kanten en roofden de kamelen, en ze 
doodden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als 
enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd 
is.’ 18Ook deze boodschapper was nog niet 
uitgesproken, of er kwam een volgende met het 
bericht: ‘Uw zonen en uw dochters zaten in het huis 
van hun oudste broer te eten en wijn te 
drinken. 19Maar plotseling werd het huis getroffen 
door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier 
muren instortten, en uw kinderen onder het puin 
bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als 
enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd 
is.’ 20Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, 
schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het 
stof. 21En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van 
mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot 
terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft 
genomen, de naam van de HEER zij 
geprezen.’ 22Ondanks alles zondigde Job niet en 
maakte hij God geen enkel verwijt. 

L.: Zo spreekt de Heer    G.: Wij danken God

Zingen:    Lied 942    

Verkondiging 

Zingen:    Lied 657 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden,  met lied 368 g, stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecten:    1. Diaconie   2. Kerk  

Slotlied (staande):   Lied 419 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

 

 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 
ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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