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Orde van dienst voor zondag 30 oktober 2022 – 09.30 uur 
 
 

Binnenkomen  
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen, de tafelkaarsen worden 
aangestoken 
  

We gaan staan 
 

Intochtslied: Psalm 139 vers 1 en 2 
 

Stil Gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 

Antwoordlied: Lied 1005 vers 1 + refr., 2 + refr. en 5 + refr. 
  

We gaan zitten 
 

Gebed om ontferming,  
  

Leefregel  
    

Rondom het Woord  
 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Kinderlied: ‘Als je veel van iemand houdt’    
    https://www.youtube.com/watch?v=UBwWB4IqRWo 

 
Kindermoment 

 
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

https://www.youtube.com/watch?v=UBwWB4IqRWo
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Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
De kinderen krijgen het licht mee en gaan naar de nevendienst. 
 
Bijbellezing: Job 12: 1 - 13 

 
Jobs antwoord op Sofars eerste betoog 
 
1Hierop antwoordde Job: 
2‘Ja, jullie zijn werkelijk onovertroffen, 
met jullie zal de wijsheid sterven! 
3Maar net als jullie heb ik mijn verstand, 
ik ben niet jullie mindere. 
Wie weet dit soort dingen niet? 
4Een mikpunt van spot ben ik voor mijn vrienden, 
terwijl ik God aanroep en op zijn antwoord wacht! 
Spot valt hem ten deel die onberispelijk en rechtvaardig is. 
5Ongeluk verdient verachting, denkt de zorgeloze, 
de wankelende wordt omvergestoten. 
6De huizen van geweldplegers staan onbedreigd, 
Gods beschimpers zijn volkomen veilig, 
ze hebben hem naar hun hand gezet. 
7Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, 
vraag de vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen. 
8Of spreek tot de aarde, ze zal je onderrichten, 
het wordt je verteld door de vissen van de zee. 
9Wie weet van al deze dingen niet: 
de HEER heeft ze tot stand gebracht. 
10Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, 
in zijn macht de adem van het menselijk geslacht. 
11Toetst het oor de woorden niet, 
zoals het gehemelte het voedsel proeft? 
12Valt de wijsheid aan de oudsten toe? 
Groeit inzicht met het vorderen van de jaren? 
13Nee, God bezit de wijsheid en de kracht, 
hij heeft inzicht en verstand. 

 
Zingen: ‘Gij hebt, o Vader’ – Lied 823 vers 1, 2 en 4  
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Lezing: Job 29: 1 - 16 
 
Slot van Jobs betoog 
 
1Job zette zijn betoog voort: 
2‘Was alles maar als in de dagen van weleer, 
als in de dagen dat God over mij waakte, 
3in de tijd dat zijn lamp boven mij scheen 
en mijn weg door het donker verlichtte, 
4in de tijd dat ik de kracht van de jeugd bezat, 
met het vertrouwde gezelschap van God in mijn huis, 
5toen de Ontzagwekkende met mij verkeerde 
en mijn kinderen bij mij waren, 
6toen ik mijn voeten in room liet baden 
en voor mij een stroom van olie uit de rots opwelde. 
7Wanneer ik naar de stadspoort ging 
om mijn plaats op het plein in te nemen, 
8trokken de jongeren zich terug zodra ze me zagen, 
en stonden de ouderen op om mij te begroeten. 
9De aanzienlijken staakten hun gesprekken 
en legden eerbiedig een hand op hun mond, 
10de stemmen van de edelen verstomden 
en hun tong kleefde aan hun gehemelte. 
11Ieder die mij hoorde prees mijn woorden, 
ieder die mij zag had niets dan lof, 
12omdat ik de arme redde die om hulp riep, 
en de wees die in de steek gelaten was. 
13Ik werd gezegend door de stervende, 
in het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug. 
14Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij, 
het recht was mij een mantel en een tulband. 
15Ogen was ik voor de blinde, 
voeten was ik voor de lamme. 
16Voor de behoeftigen was ik een vader, 
ik verdedigde de zaak van vreemdelingen. 

 
Zingen: ‘O Vader trek het lot U aan’-  Lied NLB 995  
 
Verkondiging 
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Na de verkondiging  wordt er een lied gezongen, waarbij het 
voorspel een moment van bezinning is. 
 
Zingen: ‘Is God de Heer maar voor mij’- Lied 902 vers1, 3 en 5 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst tijdens het tussenspel 
voor het laatste couplet. 
 

Dienst van de gebeden en de gaven 
 

Dankgebed en Voorbeden 
 

De kinderen kunnen uit de crèche opgehaald worden 
 
Aandacht voor de collecte 

 
We gaan staan 
 
Slotlied: ‘Ere zij aan God de Vader’ - Lied 705 vers 1, 2 en 3 
 
Zegen 
       beantwoord met het gezongen ‘Amen’ (3x) 
 
Orgelspel 


