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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanLied: 601 : 1, 2, 3
Votum en groet:
vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
gm:
die hemel en aarde gemaakt heeft
vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
gm:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
vg:
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
gm:
Amen
-allen gaan zittenGebed
Zingen: Psalm 146 : 1, 2, 3, 4
de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan
naar de nevendienst

Schriftlezing: Job 3 (vertaling naar Jan Fokkelman)
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Daarna opende Job zijn mond
en vervloekte hij zijn dag.
Hij antwoordde en zei:
Laat de dag waarop ik werd geboren vergaan,
de nacht die zei:
‘Een jongen is ontvangen’
Die dag moet duisternis worden,
God uit den hoge moet hem niet zoeken
en licht mag er niet over schijnen!
Duisternis en doodschaduw moeten hem vrijkopen,
laat een wolk op hem wonen
hem kwellen dagverduisteringen!
Die nacht – laat donkerte hem wegnemen,
laat hij zich niet verheugen onder de dagen van het jaar
noch onder het getal der maanden!
Zie, die nacht zij onvruchtbaar,
jubel mag er niet in komen!
Wie de dag bezweren moeten hem vervloeken,
zij die klaarstaan om Leviathan op te hitsen.
Dat de sterren van hun schemering verduisteren,
laat hij wachten op het licht, maar laat het er niet zijn;
dat hij nooit ziet de oogleden van de dageraad!
Hij heeft immers de deur van mijn moeders schoot niet gesloten
en geen ellende voor mijn ogen verborgen.
Waarom ben ik dan niet bij mijn geboorte gestorven,
heb ik niet de geest gegeven toen ik uit de schoot kwam?
Waarom hebben knieën mij verwelkomd,
en waarom borsten dat ik kon zuigen?
Want dan zou ik nu neerliggen en stil zijn
ik zou slapen en rust hebben,
net als de koningen en raadsheren van de aarde,
die voor zichzelf puinhopen opbouwden.
Of als vorsten die goud hebben,
die hun huizen vullen met zilver.
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Of zou ik er, als een verborgen misgeboorte, niet zijn
als de kleine kinderen die het licht nooit gezien hebben.
Daar houden de ploerten op met kwellen
en zij van wie de kracht is uitgeput, rusten daar uit.
Wie vastgezet waren hebben daar met elkaar rust;
de stem van de slavendrijver horen zij niet meer.
Klein en groot, ze zijn daar
en de slaaf is vrij van zijn heer.
Waarom geeft hij het levenslicht aan de ellendige
en het leven aan wie het bitter bedroefden van ziel?
Zij die wachten op de dood die maar niet komt
en ernaar graven meer dan naar verborgen schatten.
die tot jubelens blij zijn, die juichen
wanneer ze het graf vinden.
[Waarom geeft hij het levenslicht] aan de man voor wie de weg
verborgen is nu die door God is versperd.
Vóór mijn brood komt mijn klacht
en mijn kreunen stroomt als water.
Want de angst die ik vreesde heeft mij bereikt
en waarvoor ik bang was overkomt mij.
Ik heb geen vrede en ik ben niet stil,
ik heb geen rust, gekomen is de kwelling.

Lied 942 : 1, 2
Tweede schriftlezing:
1)
2)

3)

4)

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig:
duisternis over de oervloed,
maar de adem Gods zweefde over de wateren.
God zei:
Er zij licht !
En er was licht.
God zag het licht, het was goed
God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

5)

God riep tot het licht:
Dag !
en tot de duisternis riep hij:
Nacht !
Het werd avond, het werd morgen, één dag.

Lied 942 : 3
Overdenking
Lied 650 : 1, 2, 3, 4
Gebeden – stil gebed – onze Vader
Inzameling der gaven
1e Diaconie:
ACT Alliciance
2e Kerk:
3e Kerk; reinigingskosten
Kinderen aan het woord

-allen gaan staanLied 605
Zegen
Gm:

Orgelspel
---
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