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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 2,1-2 en GK 
158 (2x) 
Wet van God 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen Psalm 130,1-2 
Verkondiging, tussenzang 
Psalm 128,1, gebed 
Antwoordlied, GK 38,1-4 
(beurtzang: m,a,m,a) 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Psalm 147,1 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Gen 1,26-
31, Gen 2,18-25 en Gen 3,1-7 
en 1 Petrus 3,1-7 
Tekst: 1 Petrus 3,7 
 
 
Om over door te denken: 
‘De kern van volwassen 
mannelijkheid is het besef van 
goedwillende 
verantwoordelijkheid om 
leiding te geven, te zorgen voor 
en bescherming te geven aan de 
vrouw, op een manier die past 
bij de verschillende verbanden 
waarin een man kan 
functioneren.’ John Piper, 
Herontdekken van Bijbels Man en 
Vrouw-zijn. Een antwoord aan 
evangelisch Feminisme 
 
Samenvatting preek: 
In de maatschappij onduidelijk-
heid over rol van de man. 
Duidelijk is wat man niet moet 
zijn… 
 
Thema: ‘Christenen onder 
druk: de man en het huwelijk!’ 
1. ‘Adam en Eva’, man en 
vrouw naar Genesis 1- 
2. ‘Bewijs haar eer’, man-zijn 
zoals God dat van je vraagt. 

1.Gen 1: man en vrouw 
gelijkwaardig. Gen 2,18-25. In 
vs 24 zie je een voorwaarde 
voor een man/jongen om te 
kunnen trouwen. Vs 20: taak 
man = namen geven. Daarin zit 
autoriteit. Adam geeft Eva 
naam in vs 23. Rol vrouw? 
Helper. Psalm 33,20. Geen 
enkele minderwaardigheid. Hij 
moet hoofd zijn, zij helper. 
Gen 3,1-7, duivel gooit alles 
door elkaar. Vs 1: satan spreekt  
doelbewust vrouw aan. Adam 
was bij haar. Beide zondigen 
door te eten van vrucht, maar 
Adam door zijn vrouw niet te 
beschermen. In vs 17 zie je 
zonde Adam. 
 
[tussenzang Psalm 128,1] 
 
2.1 Petrus 3,7: man = hoofd 
wat VERANTWOORDELIJK-
HEID betekent. (Zie Gen 3,9.) 
Vs 6: geen angst aanjagen, vs 7, 
want zij is brozer dan u. Petrus 
beseft dat vrouwen bang 
kunnen zijn voor hun man als ze 
niet op hem aankunnen. Vs 7, 
ga verstandig om met je vrouw, 
bewijs haar eer. 
EER je vrouw in je huwelijk. 
Sexueel trouw. Porno is 
overspel, Job 31,1.  
EER je vrouw lichamelijk, zij is 
brozer. Voelt ze zich veilig bij 
je? 
EER je vrouw emotioneel, 
afwezige man die emoties iets 
voor vrouwen vindt. Ben je er 
voor haar, zie je wat haar bezig 
houdt? 
EER je vrouw als mede-ouder. 
Veel vrouwen staan er alleen 
voor. Man is, Efez 6, verant- 
woordelijk voor opvoeding.  
EER je vrouw geestelijk, wie 
neemt voortouw in kerkelijke 
zaken, te bidden? Efez 6, man is 

verantwoordelijk voor 
geestelijke opvoeding. 
 
Vs 7: ‘Opdat uw gebeden niet 
belemmerd worden’. Vloek als 
je niet zorgt voor dochter van 
God.   
 
Verwerkingsvragen om 
SAMEN over door te 
praten: 
1.Wie heeft het huwelijk 
bedacht, Genesis 2? 
2. Voor wie is het huwelijk, 
Genesis 2,22? 
3.Wat voor iemand wilde je 
vroeger zijn als je getrouwd zou 
zijn? 
4.Wat betekent het om iemand 
te eren, geef voorbeelden? 
5.Hoe ga jij met iemand om die 
zwakker is? 
 
 
Liturgie middagdienst 
Votum en zegengroet  
Psalm 43:1,3,4 
Gebed 
Lezen: Johannes 1:1-18, 8:12-
20, 12:31-36 
Zingen: Psalm 18:1,7,8 
Tekst voor de preek: Johannes 
8:12 
Amenlied: Psalm 97:5 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
Gez.134:1 GK 
Gebed 
Collecte voor 
Liedboek  75:6,8,14 
Zegen 
 
Thema: De stralende belofte 
voor wie Jezus, het Licht van de 
wereld, volgt, die belofte is: 
1. wanneer gedaan? 
2. aan wie gegeven? 
3. onvoorstelbaar mooi! 
 
 

Z.O.Z.  
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AGENDA: 
Gespreksavond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen jonger dan 12: maandag 11 april, in 
Loppersum om 20u. 
Gespreksavond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen ouder dan 12: maandag 14 maart. 
Gemeentevergadering 31 maart 
 
Leuke foto’s van de voorleesavonden van Bunyans Christenreis staan op de website!!! Link van de 
website: www.gkvloppersum.nl  
 
Alpha-cursus: afgelopen dinsdagavond was de eerste keer! Het was super gezellig! Corine had lekker gekookt. 
Na het eten hebben we doorgepraat over de vraag: ‘Is er meer?’ De groep die om de tafel zat: Bennie en Corine 
Bouwman, Marjan Bouwman, Niek Bouwman, Ruben Bouwman, Chantal Ruighaver, Eveliene Oosterveld en 
Gerwin Pruijssen. Volgende keer is dinsdagavond 15 maart, 17.30u. Er is nog plek over. Dus, als je nog iemand 
weet die kennis wil maken met het christelijke geloof… 
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
Dinsdagavond: Groep 2 en 3 door Gerande Sikkema: Afgelopen dinsdag mocht ik de ouders van de 
catechisanten verwelkomen op de les. De opkomst was erg goed! Bijna alle ouders waren, alleen of met z'n 
tweeen, aanwezig. We hebben leuk door kunnen spreken over het belang van de catechese en de manier waarop 
ik het dit jaar heb vormgegeven. Zo kunnen de ouders betrokken zijn en thuis meeleven met hun kinderen. Ik wil 
dan ook nogmaals bedanken voor de aanwezigheid! 
Groep 2 mag nog even naar de feestdagen kijken, daar ga ik dinsdag naar vragen. En van groep 3 verwacht ik nog 
een aantal artikelen over de christelijke levenstijl. Kies een aspect van je leven (school, werk, milieu, relatie) en 
verwoord daarvan wat je ideaalbeeld is als christen, hoe het nu gaat en hoe je tot het ideaal zou komen, of waarom 
niet. Tot dinsdag! 
Woensdagavond: Groep 1 door Minie Stoel om19u.  
Woensdagavond: Groep 4 door Bernard en Marlet Verbree om 20.30-22u.  
Belijdeniscatechisatie: donderdagavond 20.30u Gerwin Pruijssen. Afgelopen week doorgesproken over 
gebedsverhoring. Was lastig. We hebben gezien dat God ‘verhoorder van gebed’ wordt genoemd. We hebben 
geleerd dat je – net zoals van Jezus staat in Hebr 5,7 – gehoorzaamheid moet leren. Leren om los te laten wat je 
eigen wensen zijn en te aanvaarden wat God met je wil. 
 
 
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 in Christus zijn en werkt Gods Geest de Here Jezus in je hart en leven.  
 
Zondag 06 mrt: gezin: Exod 17 en persoonlijk: Luc 20 
 
Maandag 7 mrt: gezin: Exod 45 / persoonlijk: Luc 21 
 
Dinsdag 8 mrt: gezin: Exod 46 / persoonlijk: Luc 22 
 
Woensdag 9 mrt: gezin: Exod 47 / persoonlijk: Luc 23 
 
Donderdag 10 mrt: gezin: Exod 48 / persoonlijk: Luc 24 
 
Vrijdag 11 mrt: gezin: Exod 49 / persoonlijk: Luc 25 
  
Zaterdag 12 mrt: gezin: Exod 50 / persoonlijk: Luc 26 
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