
Liturgie ochtenddienst (L.), 
vandaag is het Schooldagzondag, de 
preek die br Tiede de Vries staat in dat 
kader

Votum – amen
Zingen Ps 122:1.3
Wet, zingen Gez 37:2-4
Gebed
Lezen Efeze 3:1-21
Gez 119:2
Lezen 1Petrus 2:1-12
LB 481:2.4
PREEK over 1 Petrus 2:9
Gez 73:3.7.5.6
Gebed  
Collecte
Ps 72:4.6.10
Zegen – Amen

Leesgedeelte(n): Efez 3,1-12 en 1 Petrus 
2,1-12
Tekst: 1 Petr 2,9
Thema: 'Met zijn kerk presenteert 
Christus zich aan een wereld in nood!'

Samenvatting:
Petrus houdt ons de spiegel voor. Kerk 
krijgt heerlijke namen. Daarin ligt een 
roeping om Gods werk in Christus uit te 
bazuinen. Ontdekken van het missionaire 
karakter van de kerk, tot heil van de 
wereld.
1/ Kerk is loyaal verbonden met kerk van 
gisteren. Kerk is van alle tijden, maar niet 
opgesloten in de tijd. Er ligt geen 
blauwdruk in het Nieuwe Testament, maar 
wel de contouren. Wil de kerk katholiek en 
oecumenisch herkenbaar blijven moet je 
gereformeerde denklijnen volgen. Zo is er 
verbinding met de wereldwijde kerk.
2/ Kerk gaat kritisch om met wereld van 
nu. Vandaag ingrijpende cultuuromslag. 
Niet zenuwachtig worden, maar parcours 
van de kerk blijven lopen. Oude 
antwoorden glijden af op vragen van 
postmoderne mensen. Geen herhaling 
nodig maar bijbels actueel antwoord 
zoeken. Inspanning van de Theologische 
Universiteit in Kampen. Je kunt niet bij nul 
of Pinksteren beginnen. Wel de lijnen 
doortrekken. Een gezonde Bijbeluitleg is 
centraal. De actieve rol van de Heilige 

Geest die apostelen bewoog tot zending 
en kerkplanting tot ons laten doordringen.
3/ Kerk nodigt hartelijk uit voor Rijk van 
morgen. Op zoek gaan vraagt GA-
structuur in de kerk. Missionair uitreiken 
is natuurlijk voor een kerk! KOM-structuur 
dieper ontwikkelen. Opvang van nieuw-
komers. Oproep om de pelgrimstocht mee 
te maken.

Liturgie ochtenddienst (W.)

Liturgie gezamenlijke 
middagdienst, 14.30u 
Stil gebed
Votum en zegengroet
Aanbidding
-Psalm 1
Gebed
Zingen GK 23 (2x)
Kinderen naar de KinderBijbelClub
Schriftlezing(en), zie onder
Verkondiging, tekst, zie onder
Zingen Psalm 50,11
Geloofsbelijdenis, GK 176a
Dank- en voorbedegebed
Geloofsbelijdenis
Zingen GK 168
Zegen

Leesgedeelt(en): Deut 4,1-14, Joh 
15,9-17 en HCZ 34,92 
Tekst: Catechismus-zondag 34.92
Preekthema: 'Gods geboden 
gehoorzamen = Hem liefhebben!'

Ik ga voor deze middagdienst geen 
extra reclameblok maken, zoals 2 weken 
geleden. Maar het onderwijs en onderwijs 
zal je aanspreken: Waarom geeft God nog 
geboden als Hij alleen maar liefde vraagt?
Vragen:
-heb je God lief of dien je Hem?, vind je 
liefde te ver gaan?
-hoe kijk je aan tegen Gods geboden, ben 
je blij met Gods geboden?, waarom wel of 
niet? 

Website GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
 Preken en meer: www.pruijssen.net

Zaaigoed   

GKv Loppersum-Westeremden

23-09-2012
Ocht. Leesdienst br Tiede de 
Vries (L.), leesdienst W.
Midd. ds Gerwin Pruijssen

http://www.gkvloppersum.nl/
http://www.gkvloppersum.nl/
http://www.pruijssen.net
http://www.pruijssen.net


AGENDA:
27 september, Bijbelstudievereniging bij Lieneke Schuringa. Dit seizoen verder met het 
boekje 'Hij was hier!' van Max Lucado. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Voor informatie 
bellen of mailen met Fransien worden, 0619044800. 
27 september, toerusting mentorcatechese, 20u, in ons kerkgebouw.
28 september, Schooldag 2012, Theologische Universiteit in Kampen. Thema: 'FF 
Pracktisch! De wisselwerking tussen theologie en praktijk!' Begin 10u, slot 16u.
30 september: Ben je jong en mis je bijbelstudie voor jouw leeftijd in de kerk? Dan ben jij 
van harte welkom bij de start van de nieuwe bijbelstudiegroep voor jongeren (20+)! Half 8 in 
de kerk in Loppersum.
2 en 4 oktober, start van de mentorcatechisaties. 
4 oktober, overleg van alle wijkteams, alle wijkbroeders, wijkzusters, ouderlingen en 
diakenen uitgenodigd, Start om 19.45u.

6 oktober, Jongerenevent 'Do Hard Things' Durf jij je grenzen te verleggen? Durf jij 
moeilijke dingen voor God te doen? Lijkt het je leuk om met andere jongeren te ontdekken 
hoe dit kan?
Kom dan op 6 oktober 2012 naar het jongerenevent Do Hard Things in Loppersum. Een dag 
waarin we door sport, muziek en een gave spreker gaan ontdekken dat God hoge en vooral 
mooie verwachtingen heeft van onze tienertijd! Heb JIJ je al aangemeld? Het kan nog steeds! 
Mail even naar info.dohardthings@gmail.com en meld je aan! 
Het programma is als volgt:
Je bent vanaf 14:00 uur welkom in de Boshal (Bosweg 27) in Loppersum. Daar gaan we 
samen het event openen en vervolgens sporten. Na het sporten gaan we met z’n allen lekker 
barbecueën! De BBQ is aan de Tuinbouwstraat 3 in Loppersum.
Het sporten en de BBQ behoren tot het middagprogramma. Het is belangrijk dat je je 
hiervoor aanmeldt. Voor het middagprogramma vragen we je om van te voren €5,- te 
betalen. Hiervan krijg je automatisch bericht na je aanmelding.
Om 20:00 uur begint het avondprogramma. Harmen van Wijnen is uitgenodigd om te komen 
spreken en de band Brothers uit Stadskanaal zorgt voor gave muziek. Het avondprogramma 
is voor alle leeftijden, hiervoor hoef je je niet aan te melden. 
Zie Facebook 'Do Hard Things', of mail: info.dohardthings@gmail.com Geef je op, vol = vol!

BIJBELLEESROOSTER:
-naar aanleiding van de middagdienstpreek
zo. 16 Exod 20,1-21, welk recht had God deze geboden te geven? Vers 4-5: welke 
  andere goden of idolen vragen om jouw gunst?
ma. 17 Joh 15,9-10, vers 10: als je je aan Gods geboden houdt, leef je net als…?
di. 18  Deut 4,1-2, vers 2, laatste woorden, wat is een motivatie om je aan Gods 
  geboden te houden?
wo. 19  Joh 15,11-13, vers 11, wat is het gevolg/effect als je God gehoorzaamt?
do. 20 Deut 4,3-10, vers 9, wat zegt dit vers je?, ben je er zorgvuldig in om Gods 
geboden aan je kinderen door te geven?
vr. 21  Joh 15,14-17, vers 14, wat ben je van Jezus, wel eens tot je door laten 
  dringen?
za. 22  Deut 4,11-14, vers 11, is dat 'schoorvoetend' belangrijk?
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