
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGERENAVOND  - Het leven van Job [1] 

Zijn Naam is Ontfermer – HET LEVEN VAN JOB 
 

INLEIDER: A. BOLIER  
Alle avonden zijn terug te luisteren via kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand 

 

 

OPZET: 

Avond 1: JOBS VREDE 

Kerntekst: ‘…Niemand is op de aarde gelijk hij…’  (Uit: Job 1:8) 

Te behandelen Schriftgedeelten: Job 1:1–12; 29:1 – 31:40 

 

Avond 2: JOBS VERDRUKKING 

Kerntekst: ‘…De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen…’  (Uit: Job 1:21) 

Te behandelen Schriftgedeelten: Job 1:13 – 3:26  

 

Avond 3: JOBS VRIENDEN 

Kerntekst: ‘…de vrienden (…) waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen en om 

hem te vertroosten.’ (Uit: Job 2:11) 

Te behandelen Schriftgedeelten: Job 4:1 – 37:24    

 

Avond 4: JOBS VERLOSSING 

Kerntekst: ‘En de HEERE wendde de gevangenis van Job…’ (Uit: Job 42:10) 

Te behandelen Schriftgedeelten: Job 38:1 – 42:17    

 

 

 

 

 

LEIDRAAD:  Zie volgende pagina’s 
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JONGERENAVOND  - Het leven van Job [1] 

Zijn Naam is Ontfermer 
 

 

Informatie 

Datum  15 mei 

Tijd  19.30 – 21.30u 

Via  www.kocdiensten.nu/kocontact - kies: livestream 

Inleider  A. Bolier 

Contact: per mail:  ggin.jongeren@gmail.com 

  Per app: 06 1066 1167  

 
Alle avonden zijn terug te luisteren via kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand 

 

Programma 

- Welkom en informatie 

- Gebed 

- Inleiding (zorg dat je je Bijbel erbij hebt)  

- Pauze  

- Vragen en interactie 

- Afsluiting  
 

 

Inleiding 

 

Thema avond 1:  JOBS VREDE 

Kerntekst:   ‘…Niemand is op de aarde gelijk hij…’  (Uit: Job 1:8) 

Schriftgedeelte:  Job 1:1–12; 29:1 – 31:40 

 

 

Interactie 

- Vragen n.a.v. de bijdrage kunnen via de contactgegevens worden gesteld.  

Graag na behandeling/beantwoording van de vraag aangeven of het naar tevredenheid is. 

- Als het aantal vragen/opmerkingen beperkt is, zal voor een andere vorm van interactie 

worden gezorgd.  

http://www.kocdiensten.nu/kocontact
mailto:ggin.jongeren@gmail.com
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JONGERENAVOND  - Het leven van Job [2] 

Zijn Naam is Ontfermer 
 

 

Informatie 

Datum  1 juni 

Tijd  19.30 – 21.30u 

Via  www.kocdiensten.nu/kocontact - kies: livestream 

Inleider  A. Bolier 

Contact: per mail:  ggin.jongeren@gmail.com 

  Per app: 06 1066 1167  

 
Alle avonden zijn terug te luisteren via kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand 

 

Programma 

- Welkom en informatie 

- Gebed 

- Inleiding (zorg dat je je Bijbel erbij hebt)  

- Pauze  

- Vragen en interactie 

- Afsluiting  

 

 

Thema Avond 2:  JOBS VERDRUKKING 

Kerntekst:   ‘…De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen…’  (Uit: Job 1:21) 

Schriftgedeelten:  Job 1:13 – 3:26  

 

 

Interactie 

- Vragen n.a.v. de bijdrage kunnen via de contactgegevens worden gesteld.  

Graag na behandeling/beantwoording van de vraag aangeven of het naar tevredenheid is. 

- Als het aantal vragen/opmerkingen beperkt is, zal voor een andere vorm van interactie 

worden gezorgd.  

 

 

http://www.kocdiensten.nu/kocontact
mailto:ggin.jongeren@gmail.com
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JONGERENAVOND  - Het leven van Job [3] 

Zijn Naam is Ontfermer 
 

 

Informatie 

Datum  26 juni 

Tijd  19.30 – 21.30u 

Via  www.kocdiensten.nu/kocontact - kies: livestream 

Inleider  A. Bolier 

Contact: per mail:  ggin.jongeren@gmail.com 

  Per app: 06 1066 1167  

 
Alle avonden zijn terug te luisteren via kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand 

 

Programma 

- Welkom en informatie 

- Gebed 

- Inleiding (zorg dat je je Bijbel erbij hebt)  

- Pauze  

- Vragen en interactie 

- Afsluiting  

 

 

Thema Avond 3:  JOBS VRIENDEN 

Kerntekst:   ‘…de vrienden (…) waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te  

   beklagen en om hem te vertroosten.’ (Uit: Job 2:11) 

Schriftgedeelte:  Job 4:1 – 37:24    

 

 

Interactie 

- Vragen n.a.v 

- . de bijdrage kunnen via de contactgegevens worden gesteld.  

Graag na behandeling/beantwoording van de vraag aangeven of het naar tevredenheid is. 

- Als het aantal vragen/opmerkingen beperkt is, zal voor een andere vorm van interactie 

worden gezorgd.  

http://www.kocdiensten.nu/kocontact
mailto:ggin.jongeren@gmail.com
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JONGERENAVOND  - Het leven van Job [4] 

Zijn Naam is Ontfermer 
 

 

Informatie 

Datum  24 juli 

Tijd  19.30 – 21.30u 

Via  www.kocdiensten.nu/kocontact - kies: livestream 

Inleider  A. Bolier 

Contact: per mail:  ggin.jongeren@gmail.com 

  Per app: 06 1066 1167  

 
Alle avonden zijn terug te luisteren via kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand 

 

Programma 

- Welkom en informatie 

- Gebed 

- Inleiding (zorg dat je je Bijbel erbij hebt)  

- Pauze  

- Vragen en interactie 

- Afsluiting  

 

 

Thema Avond 4:  JOBS VERLOSSING 

Kerntekst:   ‘En de HEERE wendde de gevangenis van Job…’ (Uit: Job 42:10) 

Schriftgedeelte:  Job 38:1 – 42:17    

 

 

Interactie 

- Vragen n.a.v. de bijdrage kunnen via de contactgegevens worden gesteld.  

Graag na behandeling/beantwoording van de vraag aangeven of het naar tevredenheid is. 

- Als het aantal vragen/opmerkingen beperkt is, zal voor een andere vorm van interactie 

worden gezorgd.  

 

 

http://www.kocdiensten.nu/kocontact
mailto:ggin.jongeren@gmail.com

