
Liturgie 
ochtenddienst
Votum/zegengroet
Aanbidding:
-GK 131,1-5 (staan)
-Psalm 117 (zitten)
Wet van God
Gebed

Moment voor 
KinderBijbelClub

Schriftlezing(en), zie 
onder
Zingen Psalm 50,8-11
Verkondiging, thema, 
zie onder, gebed
Zingen Psalm 157

Dank- en 
voorbedegebed  
Inzameling gaven
Zingen E&R 130
Zegen

Leesgedeelte(n): Amos 
2,1-12 en 8,1-14
Tekst: Amos 8,11-12
Preekthema: '...een 
hongersnood naar 
Gods Woord...!'

Om over na te 
denken:
'Zie er komen dagen, 
dat Ik een honger in 
land zend, geen honger 
naar brood en geen 
dorst naar water maar 
omd e woorden van 
Jahweh te horen' - Dit 
is het vreselijkste! 
Erger dan aardbeving, 
pest, oorlog en crisis. 
God heeft Zijn eigen 
tijd voor Zijn woorden. 
Die tijd is niet als de 
mens ze zoekt in zijn 

radeloosheid, maar als 
God ze zendt in Zijn 
barmhartigheid. Die 
tijd is … twee jaar voor 
de aardbeving. En in 
die twee jaar geeft God 
de ruimte. Als die tijd 
verstreken is, is het te 
laat. Ze zullen zoeken, 
maar vinden zullen zij 
't niet.' - ds H. 
Veldkamp, 'De boer uit 
Tekoa'

'Jesaja's bemoediging: 
'Zoek de Here als Hij te 
vinden is, roep tot Hem 
als dichtbij is' kan je 
doen denken dat als de 
mensen NU niet 
antwoorden, het op een 
later tijdstip mogelijk is 
om antwoord te 
krijgen. In sommige 
teksten is het probleem 
niet dat God zo ver weg 
is dat Hij niet kan 
horen of helpen, Hij is 
gewoon wel dichtbij. 
Maar mensen voelen 
zijn afwezigheid als 
zonde een scheiding 
tussen hen en God 
veroorzaakt, Jes 
59,1-3. Als dingen niet 
gaan zoals mensen 
verwachten, vragen ze 
zich af of God afwezig 
is of dat Hij hun 
gebeden niet gehoord 
heeft. [.] Als mensen in 
de Bijbel zeggen dat 
God Zich verbergt, kan 
dat een teken zijn van 
zijn wraak of dat Hij 
hen verwerpt.' - Gary 
Smith (Commentaar op 
Hosea, Micha en Amos)

Samenvatting preek:
Waar zitten we in de 
geschiedenis van 
Israel? Tussen breken 
van het ene rijk, in 
twee rijken, dat van 
Israel en Juda EN de 
ballingschap. 'Gouden 
eeuw!' Rond 760 voor 
Chr. 

Thema: 'Een 
hongersnood naar 
Gods Woord!'
1. Wat is er aan de 

hand?, 1-6.
2. Wat is het antwoord 

van God?, 7-14.
3. Wat betekent dit 

voor ons?

Liturgie middagdienst
Votum en zegengroet
Zingen Psalm 150,1-2
Gebed om de Heilige 
Geest
Bijbellezing, zie onder
Zingen Psalm 145,1 en 
3 
Verkondiging
Zingen GK 161,1-4
Dank- en 
voorbedegebed
Inzameling gaven
Slotzang Gk 109,1a, 
2m, 3v, 4a
Zegen

Leesgedeelte: Matth 
28,16-20 en Opb 
1,4-8
Tekst: Zondag 8 HC

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com 

Zaaigoed   

GKv Loppersum

Datum: 04-09-2011
Ocht.: Amos 8,11-12, ds 
Gerwin Pruijssen
Midd.: Catechismuszondag 8, 
ds Jitse van der Wal, 16.30u
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VRAGEN – VERWERKING VOOR DE PREEK

1. Is de tijd van Amos te vergelijken met onze tijd?
2. Wat zijn de overeenkomsten op materieel gebied?
3. Wat zijn de overeenkomsten op geestelijk gebied?
4. Denk er eens over na - gehoorzaam je Gods Woord, ben je daar stipt in? 

(Voorbeelden: 'belijd elkaar uw zonden…, Jakobus 5,16 of Hebr 10,24-25)
5. Wat is het verband tussen ongehoorzaamheid en de hongersnood naar Gods 

Woord?
6. Krijgen degenen die in Amos 8 zoeken naar woorden van God, ook antwoorden?
7. Denk je eens in hoe erg het is dat God zo boos is dat Hij niets meer van zich laat 

horen! 
8. Kun je je voorstellen dat God boos op je is (of ga je ervan uit dat Hij 'oneindig' 

van je houdt…?)
9. Denk je er wel eens over na hoe je als christen zaken kunt doen? Wat zou het 

verschil maken dat je als ondernemer christen bent? 
10.Wat zijn de kenmerken van een hongersnood naar Gods Woord? Hoe zit het met 

mensen die God niet kennen, waar zoeken die hun antwoorden?

AGENDA:
8 september, vergadering van de classis Appingedam, Loppersum, 19.30u
11 september, Startzondag, feestelijke openingszondag van het nieuwe seizoen, 
met twee gezamenlijke diensten in Loppersum, om 09.30u en 14.30u. Na de 
ochtenddienst is er koffie en nog veel meer...
12 september, gezamenlijke vergadering van de kerkenraden van Loppersum en 
Westeremden

BIJBELLEESROOSTER VOOR JOU / JE GEZIN:
Een Bijbelleesrooster over 'de Bijbel':
Maandag Lev 26,25-30 (verbondswraak)
Dinsdag Deut 31,17-18 (ze zien hun fouten niet…)
Woensdag 1 Sam 3,1-7 (God sprak toen ook niet)
Donderdag 2 Kor 5,14-17 (zijn m'n motieven zuiver?)
Vrijdag 2 Kor 13,5--10 (is m'n geloof echt?)
Zaterdag 1 Petr 4,17-19 (christenen en hun grotere verantwoordelijkheid)
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