
Liturgie ochtend-
dienst
Votum/zegengroet
Aanbidding: 
-GK 71 (canon)
-Psalm 99 
Zingen GK 170,1-2 
Wet van God
Gebed

Moment 
KinderBijbelClub

Schriftlezing(en), zie 
onder
Verkondiging, thema, 
zie onder, gebed
Zingen Psalm 98,1-2.4

Dank- en 
voorbedegebed   
Inzameling gaven
Zingen Opw 331
Zegen

Bijbelgedeelte(n): 
Hand 9,32-35, 
10,1-15 en 34-36, 
11,1-3.19-24 
12,20-25
Tekst: Hand 12,24-25

Om over na te 
denken:
'God wilde de 
grenspalen van de kerk 
verder uit elkaar 
plaatsen om plaats te 
maken voor de 
heidenen en daar 
waren ze niet echt toe 
bereid.' - Max Lucado, 
Handelingen. 
Gemeente zijn in de 
wereld

'Petrus wijkt 
langzamerhand naar de 
achtergrond en Paulus 
komt in zijn plaats.' - 
S.G. De Graaf, 
Verbondsgeschiedenis

'In een gemeenschap 
treden is nooit 
gemakkelijk. Het 
betekent dat je dingen 
moet opgeven. [..] Maar 
de gemeenschap met al 
haar vreugden en 
lasten, is niet het 
uiteindelijke doel van 
het leven. Iedereen 
sterft alleen. Men moet 
de gemeenschap 
verlaten. De stap van: 
de gemeenschap is er 
voor mij, naar: ik ben 
er voor de gemeen-
schap, moet elke dag 
opnieuw worden gezet. 
Ieder mens  wordt elke 
dag opnieuw geroepen 
om te groeien en 
afstand te doen, om 
zichzelf steeds weer 
weg te schenken.' - 
Jean Vanier, In elke 
mens schrijft God 
geschiedenis

Preekthema: '...hoe 
Gods Woord zich 
verder verspreidt: 
doorgeven en loslaten!'

Samenvatting preek 
over 12,24-25:
1. Van Petrus naar 

Paulus.
2. Van Jeruzalem naar 

Antiochie.
3. Van Joden naar 

heidenen

Liturgie middagdienst
Votum / zegengroet
Psalm 42: 1 en 7..
Gebed
Lezen: Job 1.
Psalm 42: 2, 3 en 5.
Tekst: zondag 10 HC.
Preek
Gezang 158.
Apostolische 
Geloofsbelijdenis
Gezang 123: 2 en 3 
Dankgebed
Collecte
Liedboek 476: 1 en 5.
Zegen

Thema en verdeling:
'Zo rijk als Job!'
1. Gods hand slaat je. 
2. Gods hand draagt je.

Bijbellezing: Job 1
Tekst:  Catechismus 
Zondag 10

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com 
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AGENDA:
3 oktober, start gebedsgroep, kerkgebouw Loppersum, 19.30u. Info bij Corine en 
Gerwin.
4 oktober, Startavond van de catechisaties voor Loppersum en Westeremden 
gezamenlijk, door Gerande en Gerwin. 18.45u koffie, 19.00 beginnen.
5 oktober, Bijbelleesuurtje, 20.00u, kerkgebouw Loppersum. Wil je info of 
meedoen?, vraag bij Bas Schuringa.
6 oktober, wijkteamoverleg Loppersum, ouderlingen / diakenen met wijkbroeders 
en -zusters. Info en toerusting door Fenna de Jong, kerkmaatschappelijk werker 
namens 'De Driehoek', 19.45u kerkgebouw Loppersum
9 oktober, Gospelzanger Brian Doerksen geeft een extra concert in Loppersum, zie 
www.lopsternijs.nl 

Bijbellezing:
Wie wil de Bijbellezing verzorgen? Zet je naam op het vel papier aan de muur in de 
kerkzaal. De Bijbel is het Woord van God voor de gemeente van God!
Je kunt ook nog je idee-en en vragen kwijt op de vellen papier die aan de muur in 
de kerkzaal hangen. Een paar vrouwen heeft zich al opgegeven, nu graag nog 
wat mannen!

Vragen bij de preek:
1. Waarom is er een goddelijk ingrijpen (Hand 10,24-35) voor nodig om Petrus en 

Cornelius bij elkaar te brengen?
2. Welke les wilde de Here God Petrus bijbrengen? Hoe?
3. Hoe veranderde het visioen van Petrus (Hand 10,9-16) zijn kijk op de Here God 

en andere mensen?
4. Waarom is het zo moeilijk voor ons mensen om ons in te leven in wat een ander 

nodig heeft?
5. Wat is de zegen die er rust op het doorgeven van het geloof?
6. Wat is de uitdaging voor ouderen?, wat is de uitdaging voor jongeren?

BIJBELLEESROOSTER VOOR JOU / JE GEZIN:
Een Bijbelleesrooster over de verspreiding van Gods Woord door 'door te geven en 
los te laten':
Maandag - motief om door te geven / los te laten: Psalm 115,1-3 en 14-18
Dinsdag - basis om door te kunnen geven / los te laten: 1 Kor 13,11-13 (Gods 
liefde)
Woensdag - volharden om door te geven / los te laten: Jak 4,7-8
Donderdag - bemoediging doorgeven: Efez 4,29
Vrijdag - liefde doorgeven: Rom 12,10
Zaterdag - troost doorgeven: 2 Kor 1,3-7
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