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Thema:
welkom en mededelingen
aankondigen intochtslied door de ouderling van dienst
Intochtslied
Nlb 69: 1, 4
stil gebed
bemoediging en groet
Klein Gloria
verootmoedigingsgebed
leefregel
Zingen
Nlb 512: 1, 2, 3, 5 o jezus hoe vertrouwd en goed
Dienst van het Woord
gebed bij de opening van de Schriften
gesprek met de kinderen slot sleutel gevangen zitten
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
De kinderen (en eventueel de jongeren) gaan naar hun eigen ruimte
schriftlezing
Job 1 vers 1 tot en met 3 en 6 tot en met 12
Jobs beproeving
11In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk,
hij had ontzag voor God en meed het kwaad. 2Job had zeven zonen en drie dochters. 3Hij
bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen,
vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste
man van het Oosten.
En;
6Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook
Satan bevond zich onder hen. 7De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij
antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ 8De 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.’ 9Satan
antwoordde de HEER: ‘Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben?
10U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het
werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt.
11Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u
ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’ 12Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, met alles
wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.’ Hierop vertrok Satan.

Zingen
Nlb 912: 1, 2, 3, 5 neem mijn leven
Schriftlezing (door lector)
Handelingen 5; 12 – 21Wonderbaarlijke genezingen
12De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen
kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, 13en ofschoon niemand zich
daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. 14Steeds meer mensen
gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, 15en ze legden
zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste
de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. 16Ook
vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee
en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen.
Gevangenneming van de apostelen
17Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de sadduceeën, in te grijpen.
Vervuld van jaloezie als ze waren, 18lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten.
19’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht
hen naar buiten en zei: 20‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit
nieuwe leven aangaat.’ 21De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken
van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.
Toen de hogepriester en de sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin
bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar
de gevangenis om de apostelen te halen.
Zingen
Nlb 751: 1, 2, 3, 4 de heer verschijnt te middernacht

Uitleg en Verkondiging

orgelspel als uitleiding preek
bezielingsmoment: “Wat bezielt je”
Pieter pols spreekt over zijn geraaktheid
Zingen
Nlb lied 362 van Huub Oosterhuis.

Dienst van gaven en gebeden
Bericht van overlijden
Zingen
Abba Vader, lied 886 (nederlands)

gebeden en voorbeden
Na de voorbeden volgt een moment voor een stil gebed, waarna de gebeden afgesloten
worden met het (gezamenlijk uitgesproken) Onze Vader.

inzameling van de gaven
De kinderen komen tijdens de collecte terug uit de Oppas en de Kinderkerk
Slotlied
Nlb 910: 1, 3, soms groet een lied van vreugde
wegzending en zegen
Na de zegen zingt de gemeente 3x ‘amen’.

