
LITURGIE VOOR DE DIENST  

OP ZONDAG 15 JULI 2018 

OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. G. Herwig  

Ouderling van dienst: Br. F.A. van den Berg 

Organist:  Erik van Gameren 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Voorzang: Ps. 66 : 2 
 
Juich, aarde, juich met blijde galmen 
Den groten Schepper van 't heelal; 
Zing d' eer Zijns Naams met dankbre psalmen; 
Verhef Zijn roem met lofgeschal. 

Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
O God, aan al Uw haters merken, 
Die veinzend buigen voor Uw macht." 
 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Ps. 90 : 1 en 4 
 

Gij zijt, o Heer', van d' allervroegste jaren 
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren 
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft! 
 
Door Uwen toorn vergaat ons kwijnend leven; 
Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven, 
O God, als Gij, in majesteit verheven, 
Het onrecht, dat w' in 't openbaar bedreven, 
En 't kwaad, door ons in 't heimelijk verricht, 

In 't licht stelt voor Uw glansrijk aangezicht. 



Wet + samenvatting 
 
 
Zingen: Ps. 90 : 9 
 
Laat Uw gena ons met haar troost verrijken, 
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken, 
Uw heerlijkheid niet van hun kindren wijken; 
Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken. 
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 
Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'. 

 
 
Gebed 
 
 
Schriftlezing: Amos 1 : 1 en Amos 3 

 
1 De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die 
hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en 
in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee 
jaar voor de aardbeving. 
 
1Luister naar dit woord dat de HEERE tot u spreekt, Israëlieten, 
tot het hele geslacht dat Ik uit het land Egypte heb geleid: 
2Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde. 
Daarom zal Ik u vergelden al uw ongerechtigheden. 
3Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben? 
4Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft? 
Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinken 
zonder dat hij iets gevangen heeft? 
5Duikt een vogel in een strik op de aarde als er geen val voor hem is? 
Springt de strik van de grond op als er niets gevangen is? 
6Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? 

Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet? 
7Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft 
geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. 
8De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? 
De Heere HEERE heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? 
9Laat het horen in de paleizen in Asdod en in de paleizen in het land 
Egypte, en zeg: Verzamel u op de bergen van Samaria, 
en zie de grote verwarring in het midden daarvan 
en alle verdrukking daarbinnen. 
10Want zij weten niet te doen wat recht is, spreekt de HEERE, 
zij die geweld en verwoesting in hun paleizen opslaan. 
11Daarom, zo zegt de Heere HEERE: De tegenstander, ja, aan alle kanten 

van het land! Hij zal uw vesting van u neerhalen, uw paleizen zullen 
leeggeplunderd worden. 

12Zo zegt de HEERE: Zoals een herder uit de muil van de leeuw 
twee pootjes redt of een stukje van het oor, 
zo zullen de Israëlieten gered worden: Zij die in Samaria zitten 
op de hoek van een bed en op het kussen van een rustbank. 



13Luister en waarschuw het huis van Jakob, 
spreekt de Heere HEERE, de God van de legermachten. 
14Voorzeker, op de dag dat Ik Israël zijn overtredingen zal vergelden, 
zal Ik ook de altaren van Bethel vergelden. 
Dan zullen de hoorns van het altaar afgehakt worden en op de aarde vallen. 
15Ik zal het winterverblijf treffen samen met het zomerverblijf, 
zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen weggevaagd worden, 
spreekt de HEERE. 
 

 
Lezing van de tekst: Amos 3 : 1 – 2 en 12a  

 
 
Zingen: Ps. 89 : 15 en 16 
 
"'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid; 
Zo Ik aan David lieg', zo hem Mijn woord misleid'; 
Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pralen, 
Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen; 
Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen, 
Staat Mijn getuige trouw te schittren in elks ogen." 
 
Maar ach, mijn God, waar blijkt Uw trouw nu, waar Uw eer? 

Gij stoot en werpt, vergramd, thans uw Gezalfde neer. 
Gij schijnt niet van 't verbond met Uwen knecht te weten, 
Zijn kroon, ontheiligd, ligt ter aarde neergesmeten; 
Zijn sterke muren zijn door 's vijands macht verbroken, 
Zijn vestingen verwoest en in het stof gedoken. 
 
 
Preek 
 
Thema: Gekend….gered?! 
 

Zingen: Ps. 60 : 2 
 
Gij hebt Uw volk een harde zaak 
Doen zien, door Uw gestrenge wraak; 
Door twist op twist het land gekrenkt, 
En ons met zwijmelwijn gedrenkt. 
Maar nu hebt Gij een heilbanier 
Tot roem van Uw geducht bestier, 
Hen, die U vrezen, op doen steken; 
Zo is Uw waarheid ons gebleken. 
 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten:  1. Plaatselijk wijkwerk 
   2. Instandhouding erediensten 
   3. Orgelfonds Dorpskerk  
 



Zingen: Ps. 85 : 3 en 4 
 
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vree, 
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid tree. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
Opdat er eer in onzen lande woon', 
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 
 

Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog, 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de Heer' ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven bien. 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 
 
 
Zegen 
 

 
 

 
In het bijzonder welkom aan allen die voor het eerst of sinds lange tijd in onze 
kerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 
Dit is een kerkdienst onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente Dorpskerk: 
scriba: ouderling  J. van der Veen  0341- 254519, 
scribadorpskerk@hervormdnunspeet.nl 
predikant: ds. G. Herwig   0341-252295,    gherwig@hervormdnunspeet.nl 
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij hen of bij één van de andere   
kerkenraadsleden. Zie ook de website: www.hervormdnunspeet.nl.  
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