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Thema: Licht uit licht en duisternis  (Pnr. 496) Job 1: 6-12 
Uitgesproken 28 april 1985 in de Hervormde Kerk te ‘s-Gravendeel 
     
 
U luistert naar: een reguliere dienst in de Hervormde Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
 
Welkom  
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 105: 1, 17 en 18 

1 Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
17 Hij was het die zijn volk bevrijdde, 
zijn uitverkoornen veilig leidde. 
Zo trokken zij het diensthuis uit 
met dans en zang bij trom en fluit, 
en erfden het beloofde land, 
de arbeid van der heidnen hand. 
 
18 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op zijn wegen gaan. 
Prijs God om al zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 

 
Wet uit Leviticus 19 
 
Zingen Psalm 27: 5 

5 Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 
als vader en als moeder van mij gaat. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Job 1 : 6-12 
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6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en 
onder hen kwam ook de satan. 7 En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt 
gij? En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik 
doorkruist heb. 8 Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen 
op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, 
godvrezend en wijkende van het kwaad. 9 En de satan antwoordde de HERE: Is 
het om niet, dat Job God vreest? 10 Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat 
hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en 
zijn bezit is zeer toegenomen in het land. 11 Strek daarentegen uw hand uit en 
tast alles aan wat hij bezit – of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! 12 En 
de HERE zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen 
hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van 
des HEREN aangezicht heen. 

 
Kinderen gaan naar de zondagschool  
 
Zingen Psalm 77: 3 

3 Zou de Heer zijn volk verstoten? 
Heeft de toorn zijn hart gesloten? 
Is zijn gunst voorgoed voorbij? 
Blijft niet wat Hij eenmaal zei? 
Kan God zijn gena vergeten? 
Heb ik steeds vergeefs geweten, 
dat des Allerhoogsten kracht 
stand houdt tot het laatst geslacht? 

 
Preek 
 
Zingen Lied 284  

1 O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 
 
2 Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 
 
3 Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 

Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen Lied 292 
1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar w'omvleuglen ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door d'onfeilbre profetieën 
van zijn vast getuigenis. 
 
2 Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad, 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
Zegen 
 
Afsluiting met het Wilhelmus ivm Koninginnedag. 
 


