VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Schmücke dich, o liebe Seele', BWV 654, van J.S. Bach

Liturgie

Welkom en Mededelingen
Aanvangspsalm: Ps. 148: 1 en 3 (we gaan staan),

1 juli 2018

bij Gods antwoord uit de storm aan Job

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

V: Heer, wij zijn mensen van U,

op zoek naar inspiratie,
op zoek naar een nieuw begin.
G: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE.
V: Woon in ons hart
als wij leeg zijn en zonder hoop.
Breng ons terug bij U,
als wij U hebben verlaten.
G: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. AMEN.
(gemeente gaat zitten)

Kyrië

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming over onze nood en die van
de wereld, en ook zijn naam prijzen want sterker dan de dood is zijn
Gloria
liefde, en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
omgekeerd Lied: Gez. 413: 1 en 3
en

Groet: V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Recht gesproken
Job 27-42

Gebed van de zondag
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de Kindernevendienst

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal

DE HEILIGE SCHRIFT
Lezing OT: uit Job 27, 31, 38, 40 en 42
Grote of Barbarakerk

10.00 uur
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'Ja! God heeft mij mijn recht onthouden,
de Ontzagwekkende heeft mij diep verbitterd.
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Zolang het leven in mij ademt,
zolang Gods geest mij nog doortrekt,
zullen mijn lippen geen onwaarheid spreken,
zal geen leugen aan mijn tong ontsnappen.
Het laatst van al zal ik jullie gelijk erkennen,
tot aan mijn dood houd ik mijn onschuld staande.
Ik blijf bij mijn rechtschapenheid, tot het einde toe,
over mijn leven heb ik mijzelf niets te verwijten.

31

35 O, wilde er maar iemand luisteren!
Ik sta in voor wat ik heb gezegd.
Laat nu de Ontzagwekkende antwoord geven,
laat mijn tegenstander zijn klacht boekstaven!
36 Dan zou ik die op mijn schouders dragen,
als een krans zou ik hem om mijn hoofd vlechten.
37 Ik kan van al mijn gangen rekenschap afleggen,
fier als een vorst treed ik hem tegemoet.
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Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij,
zoals ik hier zit in het stof en het vuil.'

Lied: Gez. 154b: 1, 3, 8, 9 en 10
Lezing OT (vervolg): Job 42: 7-10
7 Nadat de HEER deze woorden tot Job had gesproken, richtte
hij zich tot Elifaz uit Teman: 'Ik ben in woede ontstoken tegen jou
en je twee vrienden, omdat jullie niet recht over mij hebben
gesproken, zoals mijn dienaar Job. 8 Welnu, neem elk zeven
jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar
Job, zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn
dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande, ook al
hebben jullie niet recht over mij gesproken, zoals mijn dienaar
Job.' 9 En Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma
deden zoals de HEER had gezegd en de HEER was Job goedgezind. 10 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.

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?
Wie strekte het meetlint over haar uit?
Waar zijn haar sokkels verankerd,
wie heeft haar hoeksteen gelegd,
terwijl de morgensterren samen jubelden
en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?

Lofprijzing (staande): U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Preek
BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: Gez. 342: 3, 4 en 5 (staande gezongen)

'Sta op, Job, wapen je;
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.
Wil je mijn recht loochenen,
wil je mij schuldig verklaren en zelf vrijuit gaan?

Dankgebed en voorbeden
De kinderen komen eventueel terug uit de kindernevendienst
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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.
"Luister," zei ik, "dan zal ik spreken,
ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet."
Eerder had ik slechts over u gehoord,
maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.
3

Collecte:

1. Kerk in Actie project: Karamajong jongeren in Oeganda
2. Voor de kerkdienst
3. Pastoraat

Hulp bij de collecte: Luuk en Norah Pot
Orgelspel: 'Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn', BuxWV 201, van D. Buxtehude

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Vervolg tafelgebed
Onze Vader (gezamenlijk)
Agnus Dei

Nodiging - Beurtspraak
V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
V: Verheft uw hart
G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God
G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
Tafelgebed
Sanctus en Benedictus

Viering van de maaltijd
Bij het doorgeven van het brood kun je zeggen: Lichaam van Christus
Bij het doorgeven van de wijn kun je zeggen: Leven van Christus
Bij het ontvangen van brood of wijn kun je zeggen: Amen

Orgelspel tijdens de rondgang van het brood: 'Es ist das Heil uns kommen her’,
BuxWV 186, van D. Buxtehude
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Slotlied: Gez. 321: 1 t/m 4 (staande)

Lied tijdens de rondgang van de wijn: Gez. 385

2 Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
3 Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

2 Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

4 Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

3 De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.
4 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)
Orgelspel: 'Allein Gott in der Höh sei Ehr', BWV 663, van J.S. Bach

Dankgebed
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