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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: LB 177,1-3 en LB 
358,1 (school De Meerpaal) 
Wet van God 
Psalm 32,1 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen GK 59,102 
Verkondiging, tussenzang GK 
29,3-4, gebed 
Antwoordlied, Psalm 133 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 168 (2x) 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Psalm 23 en 
1 Tim 3,1-7 
Tekst: 1 Tim 3,1-7 
 
 
Samenvatting preek: 
Thema: ‘Bijbelse aanwijzingen 
voor het karakter van een 
ouderling!’ 
1.Wat betekent: ‘als iemand 
opziener wil worden?, vs 1. 
2.Wat betekent dat de 
ouderling onberispelijk is?, vs 2 
en 4. 
3. Wat betekent dat de 
ouderling gastvrij is?, vs 2. 
4. Wat betekent dat de 
ouderling een goede leraar is?, 
vs 2.  
5. Wat betekent dat de 
ouderling zijn gezin goed moet 
leiden, vs 4-5. 
6. Wat betekent dat de 
ouderling geen pasbekeerde 
mag zijn, vs 6. 

7.Wat betekent dat de 
ouderling buiten de gemeente 
een goede reputatie moet 
hebben?, vs 7. 
 
1.Karakter. Uit je gedrag blijkt 
wie je bent. Opziener WILLEN 
worden, wij spreken vaak te 
negatief over ambt. Vers 1. 
Mag iedereen die graag wil, het 
ook worden?  
 
2.ONBERISPELIJK, met dit 
woord vat Paulus rest samen. 
Geldt voor huwelijk. Heeft hij 
zichzelf onder controle?, sober, 
bezonnen en gematigd. 
 
3.GASTVRIJ, openstaan voor 
vreemden. Buitenlanders. 
Houding naar alle niet-
christenen. Evangelie = 
boodschap voor iedereen! 
 
4.GOEDE LERAAR, kerntaak 
ouderling. Huisbezoek, 
gesprek. Universiteit is geen 
vereiste maar geloof, onberis-
pelijkheid, vroomheid. 
 
5.HUISGEZIN. Goede man en 
vader, volmaakte kinderen? 
Respect. Zondige kinderen. 
Hypocriet die gezin/kids 
verwaarloost. 
 
6.GEEN PASBEKEERDE. 
Volwassenheid mist. Jonge 
christenen kunnen 
onevenwichtig zijn, bijv. ver-
oordelend. Trotst afleren, 
nederigheid aanleren.  

 
7. BUITEN GEMEENTE goede 
reputatie, hoe bekend? Komen 
woorden en gedrag overeen? 
Schade aan evangelie. 
 
Ouderling hebben leiding in de 
kerk, karakterzaak. Onder 
Grote Herder Jezus. De Here 
Jezus heeft leiding, en brengt 
mensen tot zich. 
 
 
Verwerkingsvragen om 
SAMEN over door te 
praten: 
1.Wat moet een man geloven 
om oudste te kunnen zijn? 
2.Hoe zou het komen dat we 
vaak zo zwaar en negatief over 
het ambt spreken? 
 
 
 
Liturgie middagdienst 
Votum en zegengroet  
Zingen LB 178 (wisselzang) 
Gebed 
Bijbellezing Filippenzen 2,5-11 
Zingen GK 90 
Tekst voor de preek, Marcus 
14,3-9 
Zingen GK 46 
Geloofsbelijdenis  
Zingen GK 89,1-2 
Gebed 
Collecte  
Zingen GK 89,3-4 
Zegen 
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AGENDA: 
Maandagavond 14 maart, gespreksavond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen ouder dan 12, in 
ons kerkgebouw in Loppersum, 20.00u. 
Dinsdag 15 maart, Alpha-cursus, 17.30u bij Bennie en Corine, Stedumerweg 22. Er is nog plek over.  
Woensdagavond 16 maart, 20.00u, Bijbelstudievereniging O.D.S. in ons kerkgebouw. 
Donderdag 17 maart, 14.30u, ‘Jeugd van vrouger’, in ons kerkgebouw. 
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
Dinsdagavond: Gerande Sikkema, groep 2, 19.00u: De feestdagen overhoren ging goed! Die zitten er helemaal 
in :) De les ging over oude mens en nieuwe mens. Als je bij Jezus hoort heeft dat gevolgen. Hij gaat met je aan het 
werk. Zo wordt je steeds meer naar het beeld van God. Soms merken we dat amper... Wat is dan dat beeld wat 
God met ons bedoeld heeft? Galaten 5 - de vruchten van de Geest. Als we aan Jezus blijven zoals een druiventros 
aan de rank blijft en de stekker in het stopcontact, dan groeien deze vruchten in ons. Mooi om te merken dat de 
jongeren geen weerstand voelen tegen een christelijk leven. Voor de volgende keer leren: de vruchten van de 
Geest. Die ga ik schriftelijk overhoren. (Je krijgt wel de beginletters) Dan gaan we verder praten over een leven 
dicht bij Jezus.  
 Groep 3, 20.00u. De laatste les van het boekje: gereformeerd, hoezo?!. Er zijn allerlei thema's aan de orde 
geweest en we hebben hierover kunnen doorspreken. Maar hoe nu verder? We willen als groep meer aandacht 
geven aan Bijbel lezen, daar meer op insteken. En dan de koppeling leggen naar vandaag, naar onze levenstijl. Wat 
leren we daarover uit de Bijbel? Dit is een project waar we het jaar mee vol maken. De jongeren gaan Bijbel 
lezen, en daarna bespreken we de gedeelten en gaan we daar dieper op in. We gaan kijken hoe die lessen gaan in 
verhouding tot de lessen volgens boekjes. De jongeren hebben beloofd om goed mee te lezen, daar merken de 
ouders vast wat van! Voor de volgende keer lezen: Gen 1-Gen 11 Tip: lees het als een spannend verhaal, aan één 
stuk, misschien in een andere vertaling? Noteer vragen en opmerkingen. Meenemen: pen, papier(schrift) en 
Bijbel. 
Woensdagavond: Groep 1 door Minie Stoel om19u. Wij gaan bezig met de "Heilige Geest maakt je nieuw". 
Les 1 moet men doornemen en leren vraag en antwoord 53. 
Woensdagavond: Groep 4 door Bernard en Marlet Verbree om 20.30-22u.  
Belijdeniscatechisatie: donderdagavond 20.30u Gerwin Pruijssen. Afgelopen week hadden we geen 
catechisatie vanwege de classisvergadering. 
 
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JEZELF/JE GEZIN: 
Lees dagelijks uit de Bijbel, want daarin hoor je de stem van je God en Vader. Door Bijbel te lezen, wil de Here 
God je leren wie Hij is, wie wijzelf in Christus zijn en werkt Gods Geest de Here Jezus in je hart en leven.  
 
Zondag 13 mrt: gezin: Exod 24 / persoonlijk: Joh 3 
 
Maandag 14 mrt: gezin: Exod 25 / persoonlijk: Joh 4 
 
Dinsdag 15 mrt: gezin: Exod 26 / persoonlijk: Joh 5 
 
Woensdag 16 mrt: gezin: Exod 27 / persoonlijk: Joh 6 
 
Donderdag 17 mrt: gezin: Exod 28 / persoonlijk: Joh 7 
 
Vrijdag 18 mrt: gezin: Exod 29 / persoonlijk: Joh 8 
  
Zaterdag 19 mrt: gezin: Exod 30 / persoonlijk: Joh 9 


