
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 20 oktober 2019 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Matthijs Klooster
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever

 Thema: ‘Job of zijn vrouw. Wie spreekt jou het meest aan?’

Zingen voor de dienst:
- Lied 756:1,4,5,6,7,8 (‘Laat komen, Heer, uw rijk’)
- Opw. 715 (‘Wat houd ik van uw huis’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 84:1,2,3
1.	 Hoe	lieflijk,	hoe	goed	is	mij,	HEER,
 het huis waar Gij uw naam en eer
 hebt laten wonen bij de mensen.
 Hoe brand ik van verlangen om
 te komen in uw heiligdom.
 Wat zou mijn hart nog liever wensen
 dan dat het juichend U ontmoet
 die leven zijt en leven doet.

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
 die naar uw tempel zich begeeft,
 zijn hart wijst hem de rechte wegen.
 Zij trekken op van overal
 en, gaat het door het dorre dal,
 dan valt op hen een milde regen.
 Ja, in het hart van de woestijn
 ontspringt een heldere fontein.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 84:4,5,6,
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
 Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
 tot zij Jeruzalem betreden,
 waar alle pelgrims binnengaan
 om voor Gods aangezicht te staan.
 Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
 Verhoor mij, God van Israël,
 die alles leidt naar uw bestel.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
 beschermt en koestert al wat leeft.
 De mus, de zwaluw vindt een woning.
 Haar jongen zijn in veiligheid.
 Mij is een schuilplaats toebereid
 in het paleis van U, mijn Koning.
 Heil hen die toeven aan uw hof
 en steeds zich wijden aan uw lof.



5. O Here, ons schild van omhoog,
 zie neder met een gunstig oog
 op uw gezalfde in uw tempel.
 Eén dag in uw paleis is meer
 dan duizend elders. Ik verkeer
 veel liever needrig aan uw drempel
 dan dat ik aanzit, hooggeacht
 waar men de HERE God veracht.

Gods goede geboden: Matteüs 22:36-40

Zingen: Lied van de maand 859:1
1. Schuldig staan wij voor U, Heer,
 schuldig, onweersproken.
 Tel de duizendmaal dat wij
 U hebben ontbroken.
 Zie ons aan: / onze naam
 had Gij opgeschreven
 in uw boek des levens.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Job 1 en 2 (NBV)
114Er kwam (steeds) een (andere) boodschapper bij Job die zei: 
- 15’Plotseling werden we overvallen door de Sabeeërs, die het  vee  roofden en de 
knechten met hun  zwaarden  doodden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen 
wat er gebeurd is.’
- 16‘Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en  geiten  en de 
knechten, en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen, 
...
- 17‘De  Chaldeeën  overvielen ons van drie kanten en roofden de  kamelen, en ze 
doodden de knechten met hun  zwaarden. Ik ben als enige ontkomen ...’
- 18‘Uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en  
wijn  te drinken. 19Maar	plotseling	werd	het	huis	getroffen	door	een	hevige	storm	
uit de woestijn, zodat de vier muren instortten, en uw  kinderen  onder het puin 
bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen 
wat er gebeurd is.’
20Toen stond  Job  op, hij  scheurde  zijn  kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp 
zich neer in het  stof. 21En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder 
gekomen en naakt zal ik in haar schoot 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.

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  

6. Want God onze Heer die ons mild
 bestraalt als zon, beschermt als schild,
 zal in genade ons verhogen.
 Zijn hand onthoudt het goede niet
 aan wie oprecht Hem hulde biedt
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen
 HEER, die het al in handen houdt,
 welzalig die op U vertrouwt.



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 aanvaarden we van God, zouden 
we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde  Job  niet en sprak 
hij geen onvertogen woord.

Zingen: Weerklank 543:3,5,1
3. Job, die zo gezegend is,
 komt in diepe duisternis,
 Plotseling, in korte tijd
 raakt hij al zijn kind’ren kwijt.

1. Job raakt alles, alles kwijt,
 maar hij maakt God geen verwijt.
 Ontdanks al wat satan doet,
 weet hij zeker: God is goed.

Schriftlezing: Romeinen 8:18-22 (NBV)
18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat 
tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping 
ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods  kinderen  zijn. 20Want 
de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die 
haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook de 
schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal 
delen in de vrijheid en luister die Gods  kinderen  geschonken wordt. 22Wij weten 
dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.

Zingen: Lied 902:1,5
1. Is God de Heer maar voor mij, 
 wat zou mij tegen zijn?
 Ik roep: ach Here, hoor mij!
 en wat mij kwelt wordt klein.
 al heeft zich ook verheven
 de macht van hel en dood,
 ik heb voor heel mijn leven
 in God mijn bondgenoot.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

5. Job, die doodziek buiten zit,
 heeft geen vrouw die voor hem bidt,
 maar wel zegt ze tegen Job:
 ‘Waarom houd je vast aan God?’

5. Wat er mij ook gebeure,
 in eeuwigheid zijt Gij,
 en wat ter wereld, Here,
 zou scheiden U en mij?
 Al tonen zich verbolgen
 de groten van de tijd,
 geen honger of vervolging,
 niets dat mij van U scheidt.



Zingen: Gez. 466:1,3
1. Als God, mijn God, maar voor mij is,
 wie is er dan mij tegen?
 Dan werken druk en droefenis
 mij nochtans tot een zegen;
 dan waakt alom een englenwacht,
 dan zie ik sterren in de nacht
 en bloemen op mijn wegen.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor de Diakonie
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Lied 723:2
2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
 drijft rusteloos de eeuwen voort
 wat mensen ook verzinnen.
 En waar de weg onvindbaar scheen
 mochten wij door geloof alleen
 de tocht opnieuw beginnen.
 Gij hebt de vaderen bevrijd
 en uit het diensthuis uitgeleid
 naar ‘t land van melk en honing.
 Hervorm, herschep ook ons geslacht,
 opdat het door de wereldnacht
 de weg vindt naar uw woning.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	Aflossing	en	Onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen.

   Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    

   De volgende Eredienst is vanavond.
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen

3. Ik heb mijn God, dat is genoeg,
 ik wens mij niets daarneven.
 Veel meer dan ‘t meeste, dat ik vroeg,
 is mij in Hem gegeven:
 mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
 het enig rustpunt van mijn hart,
 mijn eeuwig licht en leven.


