
Programma Brugkerk-uurtje | 4 februari 2022 | 19.00 uur tot 20.00 uur 
 

Opening met gebed en Schriftlezing 

Amos 3: 1-8 

 

1 Hoort dit woord, dat de HEERE tegen ulieden spreekt, gij kinderen van Israël! namelijk tegen het ganse 

geslacht, dat Ik uit Egypteland heb opgevoerd, zeggende: 

2 Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend; daarom zal Ik al uw ongerechtigheden over 

ulieden bezoeken. 

3 Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn? 

4 Zal een leeuw brullen in het woud, als hij geen roof heeft? Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem 

verheffen, tenzij dat hij wat gevangen hebbe? 

5 Zal een vogel in den strik op de aarde vallen, als er geen strik voor hem is? Zal men den strik van den 

aardbodem opnemen, als men ganselijk niet heeft gevangen? 

6 Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat de 

HEERE niet doet? 

7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, 

geopenbaard hebbe. 

8 De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren? 

 

Muziekgroep  

1 a. Waldenstille - Piano 
 
1 b. Psalm 87:3 en 4 samenzang    
 

De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 

Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 

Van Sion zal het blijde nageslacht 

Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

 

God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 

En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

 

 

Meditatie 

Amos, de boer die preekte (Amos 3) 

 

Muziekgroep 

2 a. Psalm 25 vers 2 en 6 
 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 



Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 
 
2 b. Groot is Uw trouw, O Heer 
 
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 
 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Voorlezen   

 

Muziekgroep 

3a Als een hert… & Psalm 42 vers 3 

 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwiss'len in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

Want ik zal Zijn naam nog loven. 

 

3b Hoe wonderlijk mooi 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 

naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

Afsluiting 

 

 



Muziekgroep 

4 O kom, o kom Immanuël 

 

O kom, o kom, Immanuël 

Verlos uw volk, uw Israël 

herstel het van ellende weer 

zodat het looft uw naam o Heer 

Weest blij, weest blij, o Israël 

Hij is nabij Immanuël 

 

O kom, Gij wortel Isaï 

verlos ons van de tyrannie 

van alle goden dezer eeuw 

o Herder, sla de boze leeuw 

Weest blij, weest blij, o Israël 

Hij is nabij, Immanuël 

 

O kom, o kom, Gij Oriënt 

en maak uw licht alom bekend 

verjaag de nacht van nood en dood 

wij groeten reeds uw morgenrood 

Weest blij, weest blij, o Israël 

Hij is nabij, Immanuël 

 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 

en open ons het heiligdom 

dat wij betreden uwe poort 

Jeruzalem, o vredesoord 

Weest blij, weest blij, o Israël 

Hij is nabij, Immanuël 


