


Ontmoetingskerk Heerde

Zondag 27 juni 2021 aanvang: 9:30 uur

Voorganger: ds. J.C. Oosterwijk, Wezep

Ouderling: Mart Meeske 
Diaken: Lidie Dijkink
Lector: Janet Tijssen 
Kindermoment : Willeke Mateman
Organist: Maarten Westenberg 
Koster: Berthold Koops
Camera: Ben van Damme 
Beamist: Bart Heres 



Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment stilte…. 





Zingen: Lied 910:1,2,3
'Soms groet een licht van vreugde
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Votum en groet 



Hemelhoog 433: 'Stil, mijn ziel wees stil' 



Gebed om ontferming



Zingen: Lied 943:1,2,5 'God gaat zijn ongekende gang'
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Gebed om de Heilige Geest



Wat 
heb je 
nodig?















BIJBELVERHAAL



ALLERLEUKSTE LIEDJE



Zingen: ELB 448 'Je hoeft niet bang te zijn’

Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit. 



Schriftlezing: Job 1
Jobs beproeving

In het land Us woonde een man die Job heette. 
Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had 
ontzag voor God en meed het kwaad. Job had 
zeven zonen en drie dochters. Hij 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.
Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een 
feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en 
nodigden dan hun drie zusters uit om bij hen te 
komen eten en drinken. Nadat elk van zijn zonen 
zo’n feest had gegeven, liet Job hen bij zich 
komen voor een reinigingsritueel..



Schriftlezing: Job 1

Hij stond dan ’s ochtends vroeg op om voor elk van 
hen een offer te brengen, want hij dacht bij 
zichzelf: Misschien hebben mijn kinderen wel 
gezondigd en God in hun hart vervloekt. 
Job deed dit telkens weer.
Op een dag kwamen de hemelbewoners hun 
opwachting maken bij de HEER, en ook Satan 
bevond zich onder hen.
De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ 
Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en 
rondgedoold op aarde.’ De 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.’



Schriftlezing: Job 1

Satan antwoordde de HEER: ‘Zou Job werkelijk 
zonder reden zoveel ontzag voor God hebben?
U 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. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt 
en aantast wat hem toebehoort, zal hij u 
ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’
Toen 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.
Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in 
het huis van hun oudste broer zaten te eten en te 
drinken, kwam er een boodschapper bij Job en 
zei: ‘De runderen trokken de ploeg en de 
ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen,



Schriftlezing: Job 1

maar 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.’
Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, 
kwam er een volgende met het bericht: 
‘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 om u te zeggen wat er gebeurd is.’
En ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam 
een volgende met het bericht: ‘De Chaldeeën 
overvielen ons van drie kanten en roofden de 
kamelen, en ze doodden de knechten met hun 
zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te 
zeggen wat er gebeurd is.’



Schriftlezing: Job 1

Ook deze boodschapper was nog niet 
uitgesproken, of er kwam een volgende met het 
bericht: ‘Uw zonen en uw dochters zaten in het 
huis van hun oudste broer te eten en wijn te 
drinken. Maar 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.’



Schriftlezing: Job 1

Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor 
zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof.
En 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.’
Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God 
geen enkel verwijt.



Zingen: Psalm 130:1,2,3
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Verkondiging





Zingen: Lied 913:1,4 'Wat de toekomst brengen moge' 
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Dankgebed, Voorbeden, 

Onze Vader 



Lied van de week:

Laat me - Stef Bos / Miss Montreal 





Bestemming van de gaven 

1e collecte: Ibota

Schoon drinkwater-projecten in de derde wereld. 
Bij een ramp is schoon drinkwater een eerste 
noodzaak. Stichting IBOTA stuurt waterfilters 
naar hulpteams in diverse landen. Maar de nood 
is groot en er zijn veel meer waterfilters nodig 
zijn. Het is een kwestie van leven of dood!

2e collecte: Kerk

Collecte bij de uitgang, 1e collecte grijze zak, 2e collecte groen.
U kunt het collectegeld ook overmaken aan: Protestantse kerk 
Heerde, NL54 RABO 0326 5393 01 met het vermelden van 
‘collectedoel’ of geef via Scipio.



Zingen: Lied 552:1,2,3 'Dit is een dag van zingen' 
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Zegen



en dan is er ..

en limonade.

U kunt gewoon aan tafel gaan zitten,
de koffie wordt dan bij u gebracht.
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