God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.
8
Maar wat lot,'t zij dood of leven,
smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrinden,
bitt're haat van kwaadgezinden,
hoogte, diepte, vreugd of rouw,
niets ontrooft mij aan Gods trouw.
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VOORBEREIDING
Aanvangslied: Psalm 94 vers 1 en 5
1
Verschijn nu blinkend, God der wrake;
Dat eens Uw arm voor ons ontwake;
Vertoon Uw glansrijk aangezicht;
Gij, Rechter, die de wereld richt,
Sta op, verhef U, en vergeld
Hovaardigen hun trots geweld.
5
Zou dan de Schepper, die onz' oren
Geplant heeft, Zelf niet kunnen horen?
Zou Hij, die 't oog formeert, niet zien?
Zoudt Gij des Rechters wraak ontvliên,
Die volken straft, en wijsheid leert
Den mens, die wetenschap ontbeert?
Votum en groet
Aanvangstekst: I Korinthe 13:
“De liefde is geduldig, zij is vriendelijk,
(...) zij wordt niet verbitterd, zij denkt
geen kwaad (...), zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle
dingen, zij verdraagt alle dingen.”
Zingen Weerklank 431 vers 1 en 8
1
God is tegenwoordig, God is in ons
midden, Laat ons diep in ’t stof
aanbidden. God is in ons midden, Laat
nu alles zwijgen Alles in ons voor Hem
neigen. Wie de stem heft tot Hem Sla
de ogen neder, Geve ’t hart Hem
weder.
8
Heer kom in mij wonen, Zij mijn hart en
leven, U ten heiligdom gegeven. Gij die
zo nabij zijt, Wend mij toe uw wezen,
Dat Ge ‿in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga / zit of sta, Laat mij U
aanschouwen, Met een stil vertrouwen.
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 178 vers 7 en 8
7
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,

Gebed
Lezing Job 40:1-41:1
Job opnieuw door God bestraft
Job 40:1 Daarna antwoordde
de HEERE Job uit een storm en zei:
2 Omgord nu als een man uw heupen,
dan zal Ik u ondervragen. Maak
Mij eens bekend:
3 Wilt u ook Mijn recht vernietigen?
Wilt u Mij schuldig verklaren, opdat
u zelf rechtvaardig bent?
4 Hebt u een arm zoals God?
En kunt u, zoals Hij, met uw stem
donderen?
5 Tooi u nu met heerlijkheid en
hoogheid,
en bekleed u met majesteit en
6 Verspreid de verbolgenheden van uw
toorn,
en zie elke hoogmoedige en verneder
hem.
7 Zie elke hoogmoedige en onderwerp
hem,
en verpletter de goddelozen op hun
plaats.
8 Verberg hen tezamen in het stof;
omwikkel hun gezichten in het
verborgene.
9 Dan zal ook Ik u prijzen,
omdat uw rechterhand u verlost heeft.
De Behemoth
10 Zie toch, de Behemoth, die Ik
gemaakt heb, evenals u,
hij eet gras zoals een rund.
11 Zie toch zijn kracht in zijn lendenen,
en zijn sterkte in de spieren van zijn
buik.
12 Als hij wil, is zijn staart als een
ceder;
de pezen van zijn dijen zijn
samengevlochten.
13 Zijn beenderen zijn als staven brons;
zijn gebeente is als ijzeren stangen.
14 Hij is de voornaamste van Gods
werken;
Hij Die hem gemaakt heeft,
heeft hem zijn zwaard verschaft.
15 De bergen brengen immers voedsel
voor hem voort,
en alle dieren van het veld spelen daar.
16 Hij legt zich te slapen onder
schaduwrijke bomen,
in een schuilplaats van riet en moeras.
17 De schaduwrijke bomen bedekken
hem elk met zijn schaduw;
de wilgen van de beek omringen hem.
18 Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij
niet;
hij blijft kalm wanneer de Jordaan
opbruist tegen zijn bek.

19 Kan iemand hem bij zijn ogen
vangen?
Kan iemand hem met strikken de neus
doorboren?
De Leviathan
20 Kunt u de Leviathan met een
vishaak trekken,
of zijn tong met een touw neerdrukken?
21 Kunt u een riet door zijn neus
steken,
of met een doorn zijn kaak doorboren?
22 Zal hij u talrijke smeekbeden doen?
Zal hij zachte dingen tegen u spreken?
23 Zal hij een verbond met u sluiten?
Kunt u hem aannemen als een eeuwige
slaaf?
24 Kunt u met hem spelen als met een
vogeltje?
Of hem vastbinden voor uw meisjes?
25 Kunnen de handelaars hem
verkopen?
Kunnen zij hem verdelen onder de
kooplieden?
26 Kunt u zijn huid volsteken met
speren,
of zijn kop met een visharpoen?
27 Leg uw hand maar eens op hem;
denk aan de strijd, doe het niet meer.
28 Zie, de hoop hem te overmeesteren,
zal een leugen blijken;
reeds bij zijn aanblik wordt men
neergeworpen.
Job 41:1 Niemand is zo onverschrokken
dat hij hem wakker maakt;
wie is dan degene die staande kan
blijven voor Mijn aangezicht?
Zingen Psalm 25 vers 2,4 en 7
2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.
4
's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.
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Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.
Prediking (Thema n.a.v. Job 40 vers
19 en 20: Kun jij ze vangen?)
Zingen Weerklank 514 vers 1 en 3
1
Nader, mijn God, bij U,
zij steeds mijn beê;
zij 't levenspad soms ruw,
gaat Gij maar meê.
Dan kent mijn ziele rust;
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvree.

3
Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst,
die naar U, Bron van licht,
mijn ziele wijst,
'k zie dan in 't bangst gevaar
Uw heil'ge eng'lenschaar,
die U, Alzegenaar,
al dienend prijst.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Collecten 1e: diaconie;
2e: kerk;
3e: restauratie Nieuwe Kerk
U kunt overmaken of digitaal geven via
Givt,
zie: www.hervormdkatwijk.nl/givt
Zingen Psalm 34 vers 1 en 2
1
Ik loof den HEER, mijn God;
Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;
Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,
Om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d' Opperheer;
't Zachtmoedig volk zal 't
straks verstaan,
Door vreugd met u zijn aangedaan,
En juichen tot Zijn eer.
2
Komt, maakt God met mij groot;
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem,
Den nooit volprezen naam van Hem,
Die ons behoedt in nood.
Ik zocht in mijn gebed
Den HEER, ootmoedig met geween;
Hij heeft mij in angstvalligheên
Geantwoord, mij gered.
Zegen

