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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: GK 145 en Psalm 
105 
Wet van God 
Zingen Psalm 50,10-11 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Verkondiging, tussenzang 
Psalm 67,1, gebed 
Antwoordlied, GK 167 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 163 
Zegen 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 
2,11-25 en Hand 2,39-47 
Tekst: 1 Petrus 2,12 
 
 
Om over door te denken: 
‘Het heiligste moment van de 
kerkdienst is het moment 
waarop de gemeente – gesterkt 
door de prediking en het 
sacrament – uit het 
kerkgebouw de wereld instapt 
om daar de kerk te zijn. We 
gaan niet naar de kerk, we zijn 
de kerk.’ – Ernest Southcott 
 
 
Samenvatting preek: 
Vs 11: je bent een Pelgrim 
maar je hart zal voortdurend 
verliefd op iets willen worden, 
zodat je vergeet Pelgrim te zijn. 
Vs 11 beschrijft de innerlijke 
strijd die je als Pelgrim voert, 
vs 12 gaat over de strijd die we 
in het openbaar moeten voeren. 
 
Thema: ‘Christenen onder 
druk: hoe Jezus’ gemeente te 
zijn in een heidense wereld?’ 

1. Hoe je opstelt tegenover 
niet-gelovigen, vs 12a. 

2. Hoe je leeft tussen niet-
gelovigen, vs 12b. 

3. Hoe je de rest aan God 
overlaat, vs 12 c. 

 
1.Drie manieren zoals 
christenen zich opgesteld 
hebben tegenover niet-
christenen: 1e: Fundamentalist 
die zegt: niet-chistenen zijn 
gevaarlijk, sluit je op in je eigen 
veilige wereld. 2e: Liberalen die 
zeggen: verschillen tussen 
christen en niet-christen doen 
er niet toe, je moet elkaar 
accepteren, pas je aan. 3e: 
Bijbel: ga om met niet-
gelovigen, zorg dat je een 
goede band met ze krijgt maar 
leef anders, nl als kind van 
God. 
Fundamentalist: je bent niet 
geroepen om je te verheffen 
boven anderen. Liberaal zal je 
standpunten ouderwets vinden, 
maar zowel Fundamentalist als 
Liberaal hebben Jezus nodig om 
te komen tot vs 12. 
 
2.Woord in vs 12b is kalos van 
kaligrafie, leid een mooi, 
winnend of aantrekkelijk leven. 
Matth 5,16. Houd volgorde id 
gaten, vanuit goede verlangens 
van vs 11 komen goede daden 
van vs 12. 
Vs 12b: zien, spreek niet alleen 
maar laten je daden ermee 
overeenstemmen.  Laat niet-
christen zelf n.a.v. jouw gedrag 
vragen stellen. Moet je ze niet 
meenemen naar de kerk? Petrus 
geeft hier antwoord op de 
vraag: wat is de kerk? En het 
antwoord is: dat zijn jullie 

samen als Pelgrims. Jij bent 
HET evangelisatiemiddel in 
levende lijve. Hoe? Wees jezelf, 
doe je niet beter voor, laat zien 
dat je als het goed gaat en als 
het slecht gaat voor God leeft. 
Petrus is heel nuchter: er zal 
afwijzend gereageerd worden. 
moeilijk om mee om te gaan, 
vraagt gebed en echte liefde 
voor diegene die net als jij het 
evangelie nodig heeft. 
 
3.Vs 12c: sommigen zullen tot 
geloof komen. Op de dag dat 
God hen bezoekt, Psalm 65, Jes 
10: God komt met zegen en 
oordeel. NT, Luc 1,68 en Luc 
7: God komt om te redden. Vs 
12c: als God komt om diegene 
te verlossen. 
 
 
Verwerkingsvragen om 
SAMEN over door te 
praten: 
1.Leef je als een Pelgrim ie 
ernaar verlangt om Thuis te 
komen of leef je als net als niet-
christenen voor jezelf? 
 
2.Is jouw leven aantrekkelijk 
voor een niet-christen, wordt 
er wel es door iemand 
gevraagd: waarom doe je dat 
zo? 
 
3.Hoe zou je het vinden dat 
door jouw goede/mooie gedrag 
iemand tot de Here Jezus zou 
komen en naast je zou staan 
voor Gods troon? 
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AGENDA: 
Gespreksavond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen jonger dan 12: maandag 28 februari, in 
Loppersum om 20u. 
Gespreksavond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen ouder dan 12: maandag 14 maart. 
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
Dinsdagavond: Groep 2 en 3: Dinsdag 1 maart is er geen catechisatie voor de jongeren. In plaats van hen wil ik 
de ouders uitnodigen. Graag zou ik vertellen wat ik doe, hoe we werken, wat de doelen zijn en hoe de ouders 
kunnen ondersteunen. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar voor de ouders van groep 2 en groep 3. Omdat er wat 
overlap in de groepen zit (kinderen van 1 gezin in beide groepen) wil ik deze avond in 1 groep werken. Als daar 
bezwaar tegen is, hoor ik het graag. Ik ga er, net als bij de jongeren, vanuit dat u komt. Kunt u niet, wilt u dan 
even afbellen of mailen? 0630378257/ggsikkema@gmail.com 
Groep 2: wat zijn de wapenen van de duivel en hoe kunnen wij hem weersten? Hoe kunnen wij ons wapenen, wat 
zegt de Bijbel daarover? God reikt ons gebed, Bijbel lezen, onderwijs volgen en zijn Geest aan. Hierin kunnen wij 
elkaar helpen. Waarom is Jezus eigenlijk opgestaan uit de doden? Voor de volgende keer: nadenken over de vraag 
wat wij hier op aarde doen. Wat doet het met ons dat Jezus ons verlost heeft?  Groep 3: weer gesproken over 
persoonlijk Bijbelleven. Voor sommigen gaat dit heel goed. Ze zijn hard aan de slag en lezen trouw in de Bijbel 
aan de hand van een dagboek. Harstikke mooi! Als je God wilt leren kennen moet je met Hem in gesprek gaan. 
Hij spreekt tegen ons door Zijn Woord. Laten we daar dan ook naar luisteren en uit leren. Dit leert ons wie God 
is en wie Hij voor ons wil zijn. Voor andere jongeren is het lastig om motivatie op te brengen om te blijven of te 
beginnen. Dat is begrijpelijk, in ons drukken leven van vandaag. Toch is dat niet een excuus. Zeker als je twijfelt, 
is het goed om Hem zelf aan het Woord te laten in je leven. Blijft u bidden voor de catechese en vooral voor de 
jongeren van de kerk? We hebben ook nog even onze ' tools'  m.b.t. Bijbelteksten opzoeken geoefend. Dit gaat 
met sprongen vooruit! Heel mooi om te zien. Lianne Bakker heeft ons vertelt over Bavinck. Leuk om te zien dat 
jongeren enthousiast worden van de kerkgeschiedenis. Zelf heb ik wat verteld over Kuyper. Stoffige geschiedenis, 
of actuele kerkvaders? De volgende les gaan we aan het werk over het leven van een christen m.b.t. milieu en 
omgeving. 
Woensdagavond: Groep 1 door Minie Stoel om19u. Komende week geen catechisatie, de week erna over: ‘de 
hemelvaart van Jezus: goed… voor jou!’ 
Woensdagavond: Groep 4 door Bernard en Marlet Verbree om 20.30-22u. Afgelopen week was er ziekte, 
komende week weer vrolijk verder! 
Belijdeniscatechisatie: donderdagavond 20.30u Gerwin Pruijssen. We hebben gesproken over het 
Avondmaal. Komende week zijn er persoonlijke gesprekken om te zien of de jongeren eraan toe zijn om 
Geloofsbelijdenis te gaan doen. Ouders en rest van de gemeente, bid voor onze jongeren dat ze zelf verlangen te 
gaan leven naar Gods beloften van vergeving en trouw. 
 
 
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.  
 
Zondag 6 febr: gezin: Gen 37 en persoonlijk: Marc 9 
 
Maandag 7 febr: gezin: Gen 38 / persoonlijk: Marc 10 
 
Dinsdag 8 febr: gezin: Gen 39 / persoonlijk: Marc 11 
 
Woensdag 9 febr: gezin: Gen 40 / persoonlijk: Marc 12 
 
Donderdag 10 febr: gezin: Gen 41 / persoonlijk: Marc 13 
 
Vrijdag 11 febr: gezin: Gen 42 / persoonlijk: Marc 14 
  
Zaterdag 12 febr: gezin: Gen 43 / persoonlijk: Marc 15 
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