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Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



HH 171 : 1 en 2

…



HH 171 : 1 en 2

…



HH 171 : 1 en 2

…



HH 171 : 1 en 2

…



Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Intro



Psalm 133 : 1, 2 en 3



Psalm 133 : 1, 2 en 3



Psalm 133 : 1, 2 en 3



Psalm 133 : 1, 2 en 3



Psalm 133 : 1, 2 en 3



Leefregel 

Leviticus 19 : 30

‘Neem steeds mijn sabbat in acht en heb 
eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben 

de HEER.’



Gebed



LB 172 : 1, 2 en 3



LB 172 : 1, 2 en 3



LB 172 : 1, 2 en 3



LB 172 : 1, 2 en 3



LB 172 : 1, 2 en 3



LB 172 : 1, 2 en 3







Kindernevendienst



Schriftlezing (NBV21)

Job 1 : 20 - 22 

20Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren,
schoor zijn hoofd kaal en wierp zich ter
aarde. 21En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de
schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal
ik tot de aarde 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.



Schriftlezing (NBV21)

Job 2 : 11 – 3 : 4 
11Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman,
Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma,
hoorden van de rampspoed die hem had
getroffen, en ze besloten hem op te zoeken.
Onderweg ontmoetten ze elkaar, en samen
gingen ze naar hem toe om hun medeleven
te tonen en hem te troosten. 12Toen ze Job
vanuit de verte zagen herkenden ze hem
niet, en ze barstten uit in luid geweeklaag, ze
scheurden hun kleren en wierpen stof
omhoog over hun hoofd.



Schriftlezing (NBV21)

Job 2 : 11 – 3 : 4 
13Zeven dagen en zeven nachten bleven ze 
naast hem op de grond zitten zonder iets 
tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe
vreselijk hij leed.

31Daarna opende Job zijn mond en vervloekte
de dag van zijn geboorte. 2Hij zei:  3‘Laat de
dag dat ik geboren ben vergaan, en ook de

nacht die zei: “Een jongen is verwekt.”4Laat
die dag een dag van duisternis worden,

laat God in de hemel er geen acht op slaan.
Laat die dag niet baden in het licht.



Psalm 102 : 11



Psalm 102 : 11



Schriftlezing (NBV21)

Job 22 : 1 - 14 

1Toen nam Elifaz uit Teman het woord:
2‘Kan een mens God ooit tot nut zijn
of kan een wijze Hem een dienst bewijzen?
3Verheugt het de Ontzagwekkende dat jij
onschuldig bent? Baat het Hem dat jij een
onberispelijk leven leidt?

4Zou Hij je voor je vroomheid willen straffen
en je daarom in een rechtsgeding betrekken?
5 Je weet toch dat je levenswandel slecht is,
dat je zonden ontelbaar zijn?



Schriftlezing (NBV21)

Job 22 : 1 - 14 

6Zonder reden eiste je een pand van je naaste
en armen nam je zelfs hun laatste kleren af.
7Wie uitgeput was weigerde je water,
brood onthield je hem die honger had.
8Ja, de gewelddadige bezit het land,
de nietsontziende heeft er zijn macht
gevestigd.

9Weduwen heb je weggestuurd met lege
handen, de krachten van wezen heb je
gebroken.



Schriftlezing (NBV21)

Job 22 : 1 - 14 

10Daarom staan er valstrikken rondom
en raak je plotseling door angst ontzet.
11Zie je dan het duister niet, bespeur je niet
de vloed die jou bedekt? 12Zou God niet in de 

hoge hemel wonen? Kijk toch naar de sterren
aan de hemeltrans! 13Maar jij zegt: “Wat
weet God? Kan Hij oordelen door het donker
heen? 14Hij wordt omhuld door wolken en
ziet niets wanneer Hij langs de grenzen van
de hemel wandelt.”



Schriftlezing (NBV21)

Job 23 : 1 - 12 
1Hierop antwoordde Job:
2‘Ook vandaag is mijn klacht een klacht vol
bitterheid, mijn hand kan mijn zuchten
nauwelijks onderdrukken.

3O, wist ik maar waar ik Hem kon vinden,
kon ik Hem maar opzoeken in zijn verblijf.
4Dan zou ik mijn zaak aan Hem voorleggen
en het zou mij aan argumenten niet
ontbreken. 5Ik zou horen wat Hij mij te
zeggen had en begrijpen wat Hij tegen mij
aanvoerde.



Schriftlezing (NBV21)

Job 23 : 1 - 12 

6Zou Hij zijn macht gebruiken als Hij mij
bestrijdt? Nee, Hij zou aandachtig naar mij
luisteren. 7Dan kon ik, geheel oprecht, mijn
zaak uiteenzetten, ik zou voor altijd door
mijn rechter worden vrijgesproken.

8 Maar ga ik naar het oosten – daar is Hij niet,
naar het westen – ik zie Hem nergens.
9Verblijft Hij in het noorden – ik vind Hem
niet, toeft Hij in het zuiden – ik kan Hem niet 

ontdekken.



Schriftlezing (NBV21)

Job 23 : 1 - 12 

10 Maar Hij kent de wegen die ik kies;
als Hij me toetste, zou ik puur als goud zijn.
11Ik ben in zijn spoor getreden,
zonder af te buigen volgde ik zijn weg.
12De geboden die Hij voorschreef heb ik
nageleefd, de woorden die Hij sprak heb ik

het meest van al gekoesterd.



Schriftlezing (NBV21)

Job 36 : 22 - 26 

22 Hoe verheven is God in zijn macht!
Is er een tweede die leert zoals Hij?
23Wie kan Hem ter verantwoording roepen,
wie zal zeggen: “U hebt kwaad gedaan”?
24Bedenk dat je zijn werk moet prijzen,
dat immers door de mensen wordt bezongen,
25door iedereen bewonderd wordt,
door iedereen van ver aanschouwd.
26Zie hoe groot God is, buiten elk begrip,
het getal van zijn jaren is ontelbaar.



Psalm 102 : 12



Psalm 102 : 12



Prediking

Thema

‘De vrienden van Job’







HH 181 : 1, 2 en 4



HH 181 : 1, 2 en 4



HH 181 : 1, 2 en 4



HH 181 : 1, 2 en 4



HH 181 : 1, 2 en 4



HH 181 : 1, 2 en 4



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk







Kindermoment



Kinderlied – Dit is de tijd van Elia



Danken, stilte en gezamenlijk 

Onze Vader



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Kerk:
Oecumene

Diaconie:
St. Het havenlicht
(Zie weekbrief)

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop



Slotlied: HH 395 : 1, 3, 4 en 5 
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 395 : 1, 3, 4 en 5 
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 395 : 1, 3, 4 en 5 
(zo mogelijk staand)



Slotlied: HH 395 : 1, 3, 4 en 5
(zo mogelijk staand)



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar,  voorin de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Geven voor de kerk van morgen:
vandaag al van belang



Gezegende Zondag

In de aangepaste gezinsdienst in de Ger. kerk 

om 15.00 uur gaat voor:

Dhr. P. Gootjes

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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