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Roosters zondag 18 juli 2021 
Tijd 09:30 uur 16:00 uur 

Bijzonderheid     

Voorganger:   ds. T. Wendt 

Ouderling van dienst:   Hemmo Reininga 

Bijbellezing:     

Organist:   Jaap van der Heide 

Muzikale medewerking:     

Video:   Greet Helmholt 

Beamer:   Anton Janssen 

Geluid:   Niek de Haan 

Kinderkring:     

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas:   

  

Collecten: Theologische Universiteit 

  Hulpbeh. Buitenl. Kerken 

  Evangelisatie en Moslims 

   

    

   

Volgende zondag 25 juli 2021 
Tijd 09:30 uur 16:00 uur 

Bijzonderheid     

Voorganger:   Ronald ten Have LD 

Bijbellezing:     

Organist:   Cor Kloeze 

Video:   Henk Koning 

Beamer:   Anton Janssen 

Geluid:   Niek de Haan 

Kinderkring:     
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Middagdienst in de Kandelaar 16:00 uur  
 
Mededelingen (voorlezer) 
 
Votum en groet 
 
Z: Ps. 103: 3, 4 (Hij is een God van liefde en genade) 
3  
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
4  
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Gebed 
 
L: Job 2: 1-10 
 
21Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, 
en ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. 2De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar 
kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op 
aarde.’ 3De 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 jij 
hebt Mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.’ 4Hierop zei 
Satan: ‘Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. 5Maar als 
U uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij U ongetwijfeld in 
uw gezicht vervloeken.’ 6Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, doe met hem 
wat je wilt, maar spaar zijn leven.’ 7Hierop vertrok Satan en overdekte Job van 
voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. 8Job pakte een potscherf om zich 
te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. 9Zijn vrouw zei tegen hem: 
‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’ 10Maar Job zei 
tegen haar: ‘Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede 
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aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks 
alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. 
 
Z: Ps. 22: 1, 7 (Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij) 
1 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
waarom zijt Gij tot redding niet nabij? 
Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, 
mijn angstig vragen? 
Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, 
Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten 
vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. 
Hoort Gij dan niet? 
7 
Mijn levenskracht is als een scherf verdroogd. 
Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd. 
In ’t stof des doods, het levenslicht gedoofd, 
doet Gij mij bukken. 
Rondom mij zie ik honden samenrukken. 
Een bende dreigt en dringt met kracht naar voren. 
Zij willen wreed mijn hand en voet doorboren. 
Mijn kracht bezwijkt. 
 
T: Job 3: 23 
 

23Waarom geeft God het licht aan hem 
voor wie de weg verborgen blijft, 
wie Hij de weg verspert? 
 
Preek 
 
Z:  Ps. 77: 3, 4 (Zou de Heer zijn volk verstoten) 
3  
Zou de Heer zijn volk verstoten? 
Heeft de toorn zijn hart gesloten? 
Is zijn gunst voorgoed voorbij? 
Blijft niet wat Hij eenmaal zei? 
Kan God zijn gena vergeten? 
Heb ik steeds vergeefs geweten, 
dat des Allerhoogsten kracht 
stand houdt tot het laatst geslacht? 
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4  
God, op wat Gij eens verrichtte, 
wil ik mijn betrouwen stichten. 
Wat Gij eens gedaan hebt is 
steeds in mijn gedachtenis. 
Heel de wereld zag uw sterkte, 
zag de wond’ren die Gij werkte, 
toen Gij, groot in heiligheid, 
Jakobs volk hebt uitgeleid. 
 
Dankgebed 
 
Belijdenis 
 
Z: Ps. 36: 3a/2b (Bij u Heer is de levensbron) 
3/2 
Bij U, Heer, is de levensbron, 
uw licht doet, klaarder dan de zon, 
ons ’t ware licht aanschouwen. 
Bestendig uw gerechtigheid, 
uw gunst en goedertierenheid, 
voor wie op U vertrouwen. 
Groot is uw goedheid, trouwe God! 
Ja, mensenkind’ren vluchten tot 
de schaduw van uw vleug’len. 
Wie bij U woont, Heer, heeft het goed. 
U laaft hem met uw overvloed: 
een stroom van louter vreugden. 
 
(Collecte) 
 
Z:  Opw 334: 2 (Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid) 
2 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
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Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 
Zegen 


