
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 32                  3e zondag van de zomer                                           zondag  8 juli 2018 

                  liturgische kleur: groen 

                                                    Voorganger: Ds. H.M. Ploeger  

Ouderling van dienst: Liza Heilema            Diaken:  Jan Willem vd Brink 

Koster: Piet van de Bunt    Organist:  Dianne Heijstee 

Lector: Henk Herbert 

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

 Mw P.J. Olie-Westenberg, Nootweg 25,  

                                  (verblijft op afd. sleutelbloem,  Beukenhof)  

Agenda: Zondag 15 juli 10.00 uur – Ds. H. M. Ploeger  

 

Lied van de week: Lied: 894: 1, 2 en 3 

  

Orde voor de dienst 

 Welkom en mededelingen                  Moment van stilte                             we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:  Psalm 138 : 1 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:   Psalm 138 : 4                                                                  we gaan zitten 

Gebed om ontferming met Lied 367d – Kyrië, kyrië, kyrië eleison 

Zingen:   Lied  304 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Inleiding bij de lezingen 

Zingen :   Lied 848: 1 en 2 

Lezing: Job 38 : 1 tm 8        GODS ANTWOORD AAN JOB 

1En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei: 2‘Wie is het die mijn besluit bedekt 

onder woorden vol onverstand? 3Sta op, Job, wapen je; ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 

4Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. 5Wie stelde haar 

grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? 6Waar zijn haar sokkels 

verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods 

zonen het uitschreeuwden van vreugde? 8En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de 

schoot van de aarde brak? 



Zingen: Lied  848: 3, 4 en 5 

Lezing Job 40: 6,  15 tm 24 

6Toen  antwoordde de HEER Job vanuit een storm: 
15

Zie het nijlpaard dat ik heb geschapen, 

net als jou;het eet gras als een rund.
16

Hoe 

krachtig zijn zijn lendenen, hoe machtig de 

spieren van zijn buik! 
17

Hij kan zijn staart 

rechten als een ceder, de pezen van zijn 

dijen spannen zich in bundels. 
18

Zijn botten 

zijn staven van brons, zijn ribben stangen 

van ijzer. 
19

Hij is een van Gods eerste 

meesterwerken, tegen hem trekt alleen zijn 

maker het zwaard. 
20

Zijn voedsel vindt hij 

in de bergen, waar de dieren van het veld 

zich vermaken. 
21

Hij strekt zich uit onder 

de lotusplanten, hij ligt verborgen tussen 

het riet van het moeras. 
22

De lotusplanten 

hullen hem in hun schaduw; de wilgen van 

het dal beschutten hem. 
23

Hij slurpt een 

rivier leeg zonder zich te haasten; hij blijft 

kalm wanneer de Jordaan zijn muil in golft. 
24

Wie kan oog in oog met hem staan  en 

een ring door zijn neus halen? 

Zingen: Lied 850 : 1 en 2 

Over het nijlpaard 

Zingen: Lied 850 : 3, 4 en 5 

 

Lezing: Job 42: 12-17 

12
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. 
13

Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters. 
14

De eerste dochter noemde hij 

Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch. 
15

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. 
16

Hierna leefde Job nog honderdveertig jaar en hij zag zijn kinderen en de 

kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot in het vierde geslacht. 
17

En toen stierf Job, oud en 

verzadigd van het leven. 

 

Het verhaal van Jemima 

 

Zingen: Lied 894: 1 en 2 

Tenslotte 

Zingen: Lied 894: 3 en 4 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD   

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met “Onze Vader” 

Collecten:  1 Diaconie   2 Kerk 

Slotlied: (staande)  Lied 978 

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: 
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