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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 93 en LB 
446,1-4 
 
Wet van God 
Psalm 18,1 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing, zie onder 
Verkondiging, tussenzang 
Psalm 51,1, gebed 
Zingen GK 164 (in canon en 
2x) 
 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Psalm 149 
Zegen 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Kor. 13 
en 1 Petrus 1,22-25 
Tekst: 1 Petrus 1,22-25 
 
Om over door te denken: 
‘Het doel van Gods Woord is 
om in de harten van mensen 
geloof, vrees, gehoorzaamheid 
en eerbied tot God te leggen. 
Om mensen heilig en recht-
vaardig te maken, ondanks hun 
eigen zwakheid, val in verlei-
dingen, en wat er ook maar 
tegenin gaat. Om mensen 
nederig te maken, heilig en wijs 
in geestelijke dingen, om ons 
richting te geven in onze 
verplichtingen, ons te helpen 
om verleidingen te over-
winnen, ons te troosten in 
zware tijden, om God lief te 
hebben en te leven van zijn 
glorie onder alle omstandig-
heden – dat is het doel van 
Gods Woord, en het is dus 

geen theoretisch instructie-
boek.’ - John Owen 
 
‘Als Bijbelstudie en theologie 
niet tot liefde voor God leidt en 
een verlangen om zijn wil te 
doen – tot aanbidding, tranen, 
lachen, blijdschap en verdriet –
gaat er iets vreselijk mis. Echte 
theologie leidt tot liefde, tot 
missie, en lof aan God ! (1 Tim 
1,5.7.17). […] Door christen 
te zijn of te worden behoor je 
toe aan God en aan je broeders 
en zusters. Het is niet zo dat ik 
aan God toebehoor en dan een 
beslissing maak om bij een 
plaatselijke kerk te horen. In-
Christus-zijn (Rom 6) betekent 
dat ik met die anderen in 
Christus ben. Dat is onze 
identiteit.’ – Steve Timmis en 
Tim Chester, Total Church. A 
Radical Reshaping around Gospel 
and Community 

Samenvatting preek: 
Thema: ‘Christenen onder 
druk: het gevecht om (je wil) 
om lief te hebben!’ 
1….heb elkaar dan ook van 
onvoorwaardelijk lief…! 
2….door het levende en 
blijvende Woord van God…! 
 
Inl.:  twee brandpunten die de 
kern van de Bijbel zijn: 
evangelie en gemeente. Maar 
andere zaken toch ook? Ja, alles 
wat we doen heeft evangelie als 
inhoud en wordt gedaan in de 
context van de gemeente. 
 
1.Petrus zet 3 stappen: het 
Woord van God wordt 
gepredikt: verkondiging, het 

Woord God heeft effect: 
wedergeboorte, en het Woord 
van God vraagt om antwoord. 
Vert. van vs 22: heb elkaar 
ongehuicheld en vanuit een 
zuiver hart lief. Liefde = aller-
belangrijkste wat God van ons 
vraagt. 1 Kor 13: harde kritiek 
van Paulus op Korinthiers. Joh 
15,12: ‘Mijn gebod is…’ 1 Joh 
3,11: ‘heb elkaar lief’. Kunnen 
wij elkaar zo liefhebben? Nee. 
Ons hart. Je hart gepantserd. 
Kan alleen als je opnieuw 
geboren wordt. Of denk je dat 
het meevalt met je? Hoe 
reageer je als iemand je kwetst? 
Erop slaan, jezelf terugtrekken. 
Bijbel: ga erheen en heb lief. 
Als je wordt afgekraakt? Als je 
enorm hard gewerkt hebt en 
geen waardering krijgt? Je kunt 
niet liefhebben zoals God dat 
van je vraagt. Als je het wel zelf 
probeert wordt het alleen maar 
erger, want onze liefde is 
voorwaardelijk en we 
‘gebruiken’ anderen. Evangelie: 
heb berouw over je falen lief te 
hebben. Stop ermee vanuit 
jezelf lief te hebben. 
 
[tussenzang Psalm 51,1] 
  
2.’Door het levende Woord’: 
de Heilige Geest werkt met de 
Bijbel in je hart en leven. Efeze 
6: zwaard van de Geest.Joh 
14,26: Heilige Geest brengt 
Jezus in je denken.  
 
[3 vragen ter afsluiting.] 
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AGENDA: 
Tweede avond over geloofsopvoeding kids jonger dan 12, zal plaatsvinden op 10 januari, net als vorige keer: in 
Loppersum om 20.00u. 
Tweede avond over geloofsopvoeding 12+ zal plaatsvinden op maandag 31 januari, Loppersum, 20u. 
 
 
CATHECHESE: 
Deze week beginnen de catechisaties weer. Bid voor Geranda Sikkema, voor Minie Stoel, voor Bernard en Marlet 
Verbree, en voor mij, dat we allemaal weer vanuit ons hart en leven Gods Woord mogen doorgeven aan jongeren 
van de gemeenten Loppersum en Westeremden. 
 
 
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 zijn en werkt Hij Zichzelf in je hart en leven. Als je getrouwd bent en als je 
kinderen hebt gekregen: maak er als ouder(s) werk van om je roeping te gehoorzamen – dat heb je God beloofd - 
om door te praten over Wie God is en wat Hij voor je kids wil betekent.  
 
Ik heb de Bijbellezingen uit een Bijbel-lees-rooster van Robert Murray MacCheyne waarmee je in twee jaar de 
hele Bijbel doorleest: 
 

Zondag 2 jan: gezin: Gen 2 en persoonlijk: Matth 2 (Matth 1 nog even inhalen…) 
 
Maandag 3 jan: gezin: Gen 3 / persoonlijk: Matth 3 
 
Dinsdag 4 jan: gezin: Gen 4 / persoonlijk: Matth 3 
 
Woensdag 5 jan: gezin: Gen 5 / persoonlijk: Matth 4 
 
Donderdag 6 jan: gezin: Gen 6 / persoonlijk: Matth 6 
 
Vrijdag 7 jan: gezin: Gen 7/ persoonlijk: Matth 7 
  
Zaterdag 8 jan: gezin: Gen 8 / persoonlijk: Matth 8 
 
Zondag  9 jan: gezin: Gen 9 / persoonlijk: Matth 9 
 
Maandag 10 jan: gezin: Gen 10 / persoonlijk: Matth 10 
 
Dinsdag 11 jan: gezin: Gen 11 / persoonlijk: Matth 11 
 
Woensdag 12 jan: gezin: Gen 12 / persoonlijk: Matth 12 
 
Donderdag 13 jan: gezin: Gen 13 / persoonlijk: Matth 13 
 
Vrijdag 14 jan: gezin: Gen 14 / persoonlijk: Matth 14 
 
Zaterdag 15 jan: gezin: Gen 15 / persoonlijk: Matth 15 


