
 
 

 

 
 
Orde van dienst voor 

zondag 30 juli 2017 
In de Martinikerk  

 
Thema: depressie 
 
Voorganger: ds. Jaap 

van der Windt 

Organist: dhr. J. Mulder 

 

• Welkom  

• Stil gebed 

• Intochtslied: Psalm 130 

• Bemoediging en groet 

• Leefregel: Filippenzen 4: 4-9 

• Gebed 

• Zingen: NL 910: 1, 2, 4 

• Gesprek met de kinderen 

• Gebed om verlichting met de Heilige 

Geest 

• Schriftlezingen: Job 8: 1-3, 20-9: 21 

• Zingen: Psalm 42: 1, 2, 3 

• Verkondiging 

• Zingen: NL 800: 1, 2, 3, 4 

• Pastorale mededelingen  

• Dankgebed en voorbeden 

• Collecten 

• Slotlied: NL 835 

• Zegen  

 

Leefregel: Filippenzen 4 
4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 

nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen 

u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is 

nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag 

God wat u nodig hebt en dank hem in al uw 

gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle 

verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 

Christus Jezus bewaren. 
8Ten slotte, broeders en zusters, schenk 

aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, 

alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, 

alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, 

aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe 

alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat 

ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de 

God van de vrede zal met u zijn. 

 

Lezing: Job 8: 1-3, 20-9: 21 
1Toen nam Bildad uit Suach het woord: 
2‘Hoe lang blijf je deze dingen nog verkondigen? 

Al die woorden van je – ze zijn niets dan wind. 
3Is God dan onrechtvaardig? 

Zou de Ontzagwekkende het recht verdraaien? 

(…) 
20Maar nooit zal God onschuldigen verachten, 

nooit zal hij hem die kwaad doet sterken. 

21Eens zal hij je mond weer vullen met gelach, 

de vreugde van je lippen laten klateren. 
22Hen die je haten zal hij met schande 

overladen, 

de huizen van de goddelozen worden 

weggevaagd.’ 

Jobs antwoord op Bildads eerste betoog 
1Hierop antwoordde Job: 
2‘Zeker, ik weet dat het zo is, 

hoe kan een mens in zijn recht staan tegenover 

God? 
3Als je met hem een rechtsgeding wilt aangaan, 

heb je niet één op de duizend maal een 

weerwoord. 
4Hoe wijs van hart, hoe sterk een mens ook is, 

God kan hij nimmer straffeloos trotseren. 
5Hij verplaatst bergen, voor men het merkt; 

in zijn woede stoot hij ze omver. 
6De aarde schudt hij van haar plaats, 

zodat haar zuilen wankelen. 
7De zon houdt op te schijnen als hij het beveelt, 

en hij sluit de sterren weg, verzegeld. 
8Hij spant het hemelgewelf, hij alleen, 

en wandelt op de hoog oprijzende zee. 
9De Grote Beer heeft hij gemaakt, en Orion, 

de Plejaden en de sterren van het zuiden. 
10Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, 

ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht. 
11Hij gaat mij voorbij en ik zie hem niet, 

hij glipt langs mij heen en ik merk het niet. 
12Als hij iets wegrukt, wie weerhoudt hem dan? 

Wie zal hem zeggen: “Wat doet u?” 
13God houdt zijn woede niet in toom; 

zelfs Rahabs helpers moeten voor hem buigen. 
14Hoe kan ik mijn stem dan laten horen, 

hoe kan ik dan de juiste woorden vinden? 
15Al sta ik in mijn recht, een weerwoord heb ik 

niet, 

ik kan slechts mijn rechter om genade smeken. 
16Als ik hem zou roepen en hij antwoordde, 

zou ik niet geloven dat hij naar me luisterde. 
17Hij teistert mij als een stormwind, 

zonder reden brengt hij mij steeds nieuwe 

wonden toe. 
18Hij laat me nooit op adem komen, 

hij vervult mij met een diepe bitterheid. 
19Gaat het om kracht, dan is hij de sterkste, 

gaat het om recht, dan zegt hij: “Wie daagt mij 

voor de rechter?” 
20Ook al heb ik geen schuld, 

mijn eigen mond zal me veroordelen. 

Ook al ben ik onschuldig, 

hij zal mij schuldig verklaren. 
21Ik ben rechtschapen – maar mijn leven telt 

niet meer, 

ik veracht mijn bestaan. 
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