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Liturgie ochtenddienst 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-GK 132,1-6 
Wet van God, Deut 6,4-25 
Zingen GK 176,1-3.13 
Gebed 
Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 119,39-40 
Verkondiging, thema, zie 
onder, gebed 
Zingen Psalm 103,5.7 
Dank- en voorbedegebed   
Inzameling gaven 
Zingen LB 429,1-3 (vers 1 
geleerd op Meerpaal)  
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Rom 
1,18-32 
Tekst: Rom 1,25-27 
Preekthema: ‘Meelijden 
met de schepping – over 
homosexualiteit!’ 
 
 
Om over na te denken: 
‘Niet iedereen beseft hoe 
moeilijk het is om met een 
relatie te stoppen waarin je 
zoveel liefde vindt. Juist in 
de kerkelijke gemeente zoek 
je dan bevestiging. Enerzijds 
heb ik het destijds heel fijn 
gevonden dat ik in mijn 
gemeente werd vrijgelaten 
toen ik koos voor een relatie 
met een vrouw. Niemand die 
tegen me zei: je moet zus of 
je moet zo. Maar toen ik 
ervoor koos om met die 

relatie te stoppen en alleen 
verder te gaan, had ik meer 
steun willen krijgen. In de 
gemeente waarvan ik toen lid 
was, was niet duidelijk hoe 
er over homoseksualiteit 
werd gedacht.’ – het verhaal 
van een jonge vrouw uit: 
Opbouw 7 juli 2006 
 
‘Eerst doen we zonde, dan 
verdedigen we die zonde, 
daarna zij we er trots op.’ - 
Thomas Manton (puritein 
18e eeuw) 
 
‘Hoe erg is het gesteld met 
die zondaar die zijn 
gevoeligheid voor zonde 
weg-gezondigd heeft’ – John 
Owen, De natuur en kracht 
van inwonende zonde 
 
 
Samenvatting preek: 
Inleiding: 
-serie over ethische thema’s 
gaat niet over wat mag/niet 
mag maar over je karakter: 
wat voor mens ben je als 
christen? 
Bijbelse balans tussen waar-
heid van Gods Woord accep-
teren en barmhartig zijn naar 
zondaren. 
 
1.Verschillende bijbelteksten 
Oude Testament: 
-Lev 18,22 
-Lev 20,13 
Nieuwe Testament: 

-1 Kor 6,9-11 
-Rom 1: 
Paulus zet drie stappen: 
-mensen hebben ‘inge-
wisseld’, vs 23, 25, 28 
-God geeft hen daarom over 
aan, vs 24, 26 en 28 
-gevolg is dat we doen wat in 
ons hart leeft, vs 24, 26-27, 
28 
 
Conclusies en toepassingen. 
 
 
 
Liturgie middagdienst: 
Votum/zegengroet  
Zingen Psalm 139,1-2 
Gebed om verlichting door 
de Heilige Geest, zingen GK 
177 
Bijbellezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 139,6-7 
Verkondiging, thema, zie 
onder 
Zingen Psalm 18,1 
Geloofsbelijdenis, zingen GK 
GK 123 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven  
Zingen GK 40 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Psalm 
139 
Tekst: Psalm 139,13-16 
Thema: ‘God is altijd met je 
bezig en staat altijd voor je 
klaar!’ 
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Vragen - verwerking m.b.t. de preek: 
1. Wat leert Genesis 2,18-25 je over Gods grote plan met relaties? 
2. Wat leren teksten als Lev 18,22 en Lev 20,13 ons? 
3. Rom 1,25-27 wordt vaak ervaren als een irritante tekst, kun je aangeven wat je in de woorden 

van Paulus ergert? 
4. Wat moet je met dat gevoel van irritatie doen om de tekst goed te begrijpen? 
5. Zie je waarom Paulus drie keer ‘inwisselen’ noemt, (vs 23: majesteit van God voor beelden van 

mensen etc., vs 25: de waarheid voor leugen, vs 26: onnatuurlijk voor natuurlijk) 
6. In vs 26 schrijft Paulus ‘daarom’, wat bedoelt Paulus met ‘God heeft hen uitgeleverd’? 
7. Paulus heeft het in vs 26 over de straf van God op het inwisselen van de waarheid, wat is dus die 

straf? 
8. Wat zegt die straf (vs 26) over homosexualiteit of welke vorm van sex ook maar die valt buiten 

het huwelijk (pedofilie etc.)? 
9. Wat leren Gen 2,18-25, Lev 18,22 en 20,13 en Rom 1,25-27 je over wat wel het 

homohuwelijk wordt genoemd? 
 
 
 
VERDERE INFO: 
-heel goed bijbels verantwoord artikel over homosexualiteit: -Verder met het evangelie van Jezus Christus, 
van Wolter Rose (www.contrario.nl ) 
-te vinden via Google: God’s Word on homosexuality: the Truth about sin and the reality of Forgiveness van John 
MacArthur 
- www.contrario.nl Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes 
 
 
 
AGENDA: 
Maandag 18 juli, kerkenraadsvergadering 19.45u in ons kerkgebouw 
 
 
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JE GEZIN: 
Voor de laatste weken voor de zomer, uit het MacCheyne- bijbelleesrooster: 
Zondag 17 juli: Joz 24 en Hand 4 
Maandag 18 juli: Richt 1 en Hand 5 
Dinsdag 19 juli: Richt 2 en Hand 6 
Woensdag 20 juli: Richt 3 en Hand 7 
Donderdag 21 juli: Richt 4 en Hand 8 
Vrijdag 22 juli: Richt 5 en Hand 9 
Zaterdag 23 juli: Richt 6 en Hand 10 
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