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Thema Beproeving en lijden(Pnr.1230) Job 4 
Uitgesproken 29 juli 2007 in het Open Hof te Kampen 
   Leerdienst- Tenachon  
 
 
U luistert naar: Een preek in een serie over rabbijnse theologie, gehouden op 29 juli 2007 in 
het Open Hof te Kampen 
 
Orde van de dienst: 
Zingen Lied 472: 1 en 2

1. Door uwe donk're sluier heen 
zoekt U mijn hart met zijn gebeen, 
o eeuw'ge bron van al wat is, 
o groot, o diep geheimenis. 
 

2. Gelijk de bloem naar zonnegloed 
zo neigt mijn ziel naar 't hoogste goed; 
z' is voor altijd aan U geboeid, 
o liefde, die het al doorgloeit! 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Micha 6: 8 

8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u 
vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en 
ootmoedig te wandelen met uw God. 

 
Zingen Lied 472: 3, 4, 5 en 6 

3. Wie is er, die me aan U ontrukt? 
Uw merk, mijn ziele ingedrukt, 
uw zegel in de edelsteen, 
wijst altijd naar haar oorsprong heen. 
 
4. Gelijk aan 't verre, vreemde strand 
gedachten gaan naar 't vaderland, 
zo midden in dit aards gewoel 
vraagt mijne ziel naar 't eeuwig doel. 
 

5.De draad, die in de donkerheid 
mij door des doolhofs gangen leidt, 
brengt mij tot U, Gij trekt, Gij spant: 
want 't einde is in uwe hand. 
 
6. In 's levens droom en schemerschijn 
laat mij in U geborgen zijn, 
wees in de schaduw van de tijd 
mijn licht, o liefdes werk'lijkheid! 

Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Job 4 

1 Toen nam Elifaz uit Teman het woord:  
2 ‘Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt?  
Maar wie zou nu kunnen zwijgen?  
3 Velen stond je bij met raad en daad  
en wie de moed ontzonk, heb je gesterkt.  
4 Je woorden richtten hem die struikelde weer op,  
aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht.  
5 Maar nu word jij beproefd, en je verliest de moed,  
nu treft jou het onheil, en je geeft het op.  
6 Vertrouw je niet op je ontzag voor God,  
geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop?  
7 Ken jij onschuldigen die hij te gronde richtte?  
Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort?  
8 Ik heb gezien: wie onrecht ploegt,  
wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten.  
9 Eén ademstoot van God, en ze komen om,  
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één vlaag van zijn woede vaagt ze weg.  
10 De leeuw brult, de welp gromt,  
maar hun tanden worden uitgeslagen.  
11 De leeuw gaat zonder prooi te gronde,  
de jonge leeuwen zwerven hongerend rond.  
 
12 Een verholen stem drong tot mij door,  
mijn oor ving een fluisteren op,  
13 in de verontrustende visioenen van de nacht,  
die de mensen dompelt in een diepe slaap.  
14 Opeens werd ik door angst gegrepen,  
een siddering voer door mijn gebeente.  
15 Een adem streek langs mijn gezicht  
en de haren rezen mij te berge.  
16 Een verschijning doemde op,  
een gestalte voor mijn ogen.  
Stilte – en toen zei een zachte stem:  
17 “Kan een mens zich gedragen zoals God het wil,  
kan iemand zonder smet zijn voor zijn schepper?”  
18 Zelfs in zijn dienaren stelt God geen vertrouwen,  
ook bij zijn engelen bespeurt hij nog gebreken.  
19 Hoeveel te meer dan bij de mens, wonend in zijn huis van leem,  
met fundamenten in het stof.  
Hij is een mot: men drukt hem dood.  
20 Van de ochtend tot de avond afgepijnigd  
gaat hij onbemerkt ten onder, voor eeuwig weggevaagd.  
21 De koorden van zijn tent zijn losgerukt,  
hij sterft en heeft de wijsheid niet gekend.  
 

Zingen Lied 29: 1, 2 en 3 
1. Gij die 't menselijke leven 
hebt gewild, waarom hebt Gij 
het ten dode opgeschreven, 
waarom gaat het snel voorbij? 
Wenst Gij, dat we ons nederleggen 
zonder vragen of verweer? 
Zijn die ons de dood aanzeggen 
wel uw engelen, o Heer? 
 

2. Laat het toch geen avond worden 
op het midden van de dag! 
Wat is het leven, dat verdorde 
voordat men er vrucht van zag? 
Kan uw heerlijkheid bewijzen 
bloesem die de wind verwoei? 
Hoe zou U mijn leven prijzen, 
als gij 't afsnijdt in zijn bloei? 

3. Duister, Here, zijn uw wegen. 
Ja, Gij dreef mij naar de grens 
van het land, dat zonder zegen, 
zonder hoop is voor een mens. 
Eenzaam ben ik, mij vergaten 
in dit oord de levenden; 
waarom hebt Gij, God, verlaten 
de verloorne die ik ben? 

 
Preek 
 
Zingen Lied 29: 7 en 8 

7. Ja, Gij wilde mij beproeven 
en 't is mij tot heil geweest: 
'k mocht ontkomen aan de groeve 
om te leven naar uw geest. 
O genadige God, mijn zonden 
zijn voor U verleden tijd; 
Gij wierp ze in de ondoorgronde 
diepten der vergetelheid. 

8. Lof zij U! Ach Heer, de doden 
kennen niet uw gunst, wie zou 
onder zand en onder zoden 
U lofzingen om uw trouw? 
Slechts die leven, slechts die leven, 
en zij weten zelf niet hoe, 
zullen U de ere geven, 
zoals ik het heden doe! 
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Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 445 

1. God heeft mij zijn Zoon gegeven, 
door 't geloof nam ik Hem aan; 
ja, ik weet het, ik zal leven, 
en door Hem ten hemel gaan. 
Zelfs eer ik nog was geboren, 
heeft mij God in Hem verkoren, 
eer zijn woord met scheppersmacht 
dit heelal tot aanzijn bracht. 
 

2. Jezus Christus is gestorven, 
is verrezen, ook voor mij, 
heeft de zegepraal verworven 
en het leven, ook voor mij. 
Aan Gods rechterhand gezeten, 
zal Hij nimmer mij vergeten, 
maar, uit deernis met mijn lot, 
treedt Hij voor mij in bij God. 

3. Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, doe dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 

 
Zegen 


