
   LITURGIE VOOR DE DIENST  

OP ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018 

   OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK 
 
 

Voorganger: ds. M.W. Westerink uit Langerak 

Ouderling van dienst: Br.  

Organist: Erik van Gameren 
 

 
 
Thema: VOEDSEL UIT DE HEMEL 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Psalm 108 : 1 en 2 
 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 

'k zal zingen voor den Opperheer, 
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 
 

Ik zal, o HEER', Uw wonderdaân, 
Uw roem de volken doen verstaan, 

want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem'len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen! 

Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 147 : 4 en 5 

 
Zingt beurtelings en dankt den HEERE! 
Zingt psalmen onzen God ter ere,  
Dien God, die, voor het oog der volken 
de heem'len dekt met dikke wolken,  
die d' aarde kroont met gunst en zegen  
en haar besproeit met vruchtb're regen,  
die 't gras, door mild' en frisse droppen 
doet groeien op de heuveltoppen! 
 
God wil al 't vee steeds spijzen, laven. 
Hij hoort de stem der jonge raven.  

Hij heeft geen lust aan 's mensen krachten,  
aan hen, die daaruit heil verwachten.  
De macht van 't paard en 's mans vermogen  
zijn beide nietig in Zijn ogen;  
aan die vertrouwen op hun benen,  
wil Hij geen gunst of hulp verlenen.  



Wet en samenvatting 
 
Zingen: Psalm 97 : 4 
 
Dat ieder schaamrood zij,  
die onbeschroomd en vrij,  
een beeld durft eer bewijzen  
en nietig' afgoôn prijzen, 
de ware God ten hoon.  
Knielt voor Hem, al gij goôn, 
zwicht voor den Opperheer;  

buigt u met ootmoed neer  
voor Zijn geduchte troon!  
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Schriftlezing: 1 Koningen 16: 29-17: 6  

 

Achab koning van Israël 
29En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 
achtendertigste jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, 

regeerde over Israël, in Samaria, tweeëntwintig jaar. 
30Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, 
meer dan allen die er vóór hem geweest waren. 
31En het gebeurde (was het gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de 
zoon van Nebat, ging?) dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter 
van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baäl ging dienen en 
zich daarvoor neerboog. 
32Hij richtte voor de Baäl een altaar op in het huis van de Baäl, dat hij in 
Samaria gebouwd had. 
33Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de 
HEERE, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van 

Israël die er vóór hem geweest waren. 
34In zijn dagen bouwde Hiël uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren 
zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan, en op zijn jongste zoon Segub 
richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de HEERE, 
dat Hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. 
 

Elia aan de beek Krith 
1En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de 
HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze 
jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! 
2Daarna kwam het woord van de HEERE tot hem: 
3Ga weg vanhier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die 
aan de overzijde van de Jordaan stroomt. 
4En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb Ik de raven 
geboden om u daar te onderhouden. 
5Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de HEERE. Hij 

ging wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. 
6En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en 
vlees, en hij dronk uit de beek. 
 



Zingen: Psalm 63 : 1, 2 en 3 
 
O God, Gij zijt mijn toeverlaat! 
Mijn God, U zoek ik met verlangen,  
zo ras wij 't morgenlicht ontvangen 
bij 't krieken van den dageraad. 
O HEER' mijn ziel en lichaam hijgen 
en dorsten naar U in een land,  
dat, dor en mat, van droogte brandt,   
waar niemand lafenis kan krijgen. 
 

'k Heb U voorwaar in 't heiligdom  
voorheen beschouwd met vrolijk' ogen, 
hoe zag ik daar Uw alvermogen, 
hoe blonk Uw Godd'lijk, eer alom! 
Want beter dan dit tijd'lijk leven 
is Uwe goedertierenheid. 
Och, werd ik derwaarts weer geleid, 
dan zou mijn mond U d' ere geven.  
 
Dan zou ik, voor Uw Godd'lijk oog 
Uw deugden al mijn leven prijzen  
en in Uw Naam mijn zang doen rijzen, 

mijn handen heffen naar omhoog.  
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, 
verzadigd, als met vet en smeer, 
mijn mond zou U vol vreugd, o HEER',  
verheffen in zijn lofgezangen.  
 
 
Preek 
 
Tekst: 1 Koningen 17: 1-6 
 

Thema: VOEDSEL UIT DE HEMEL 
 
 
Zingen: Psalm 105: 22 en 24 
 
Zij werden daag'lijks begenadigd, 
met manna, hemels brood, verzadigd. 
Gods hand bracht, in dat dorre oord 
rivieren uit een steenrots voort. 
Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht, 
aan Abraham, had toegezegd. 
 

Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,  
opdat het altoos Hem zou vrezen,  
Zijn wet betrachten, en voortaan  
volstandig op Zijn wegen gaan.  
Men roem' dan d' Oppermajesteit  
om zoveel gunst, in eeuwigheid.  



Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten voor:  1. Plaatselijk evangelisatiewerk 
   2. Onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
 
Zingen: Psalm 68 : 10 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag 
met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt, uit goedheid zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
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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