
Liturgie ochtend-
dienst
Votum/zegengroet
Aanbidding: 
-GK 159
-Psalm 105,102 
Wet van God
Zingen Psalm 105,21
Gebed

Zingen GK 38,2
Schriftlezing(en), zie 
onder
Verkondiging, thema, 
zie onder, gebed
Zingen GK 118,3

Dank- en 
voorbedegebed   
Inzameling gaven
Zingen Psalm 149
Zegen

Bijbelgedeelte(n): 
Hand 13,1-15.44-49, 
14,1-2.19-28, 
15,1-2.22-29.35-16,5
Tekst: Hand 16,5

Om over na te 
denken:
'In het hart van Gods 
reddingsplan is een 
gezin en een natie. 
Gods doelen zijn niet 
gericht op verschillen-
de individuen die niets 
met elkaar hebben, 
maar op zijn volk. 
Christus stierf voor zijn 
uitverkorenen, zijn 
bruid, de kerk. De 
Bijbel is de geschie-
denis waarin God een 
nieuwe mensheid 
schept, een nieuw volk 

dat Zijn volk zal zijn.' - 
Steve Timmis en Tim 
Chester in Total Church

Thema: '...hoe door het 
evangelie nieuwe 
gemeenten worden 
geplant!'

Samenvatting preek 
over 16,5:
Punten:
1. Barnabas en Saulus 

worden uitgezonden 
vanuit Antiochie.

2. Eerste zendingsreis 
van Paulus en 
Barnabas.

3. Het overleg te 
Jeruzalem en het 
evangelie gaat 
verder.

1. Geestelijk klimaat in 
Antiochie, vasten en 
gebed. Gods Geest: zet 
Barnabas en Saulus vrij 
voor Mijn werk. 
Gemeente die verder 
keek dan zichzelf. 
Zending vindt plaats 
vanuit gemeente, geen 
solo-actie.
2. Reis alleen via
steden: daar trekken 
allerlei mensen 
naartoe, cultuur, 
invloed, openheid. 
Evangelie eerst aan 
Joden in de synagogen, 
Rom 1,16.
Op terugreis oudsten 
aanstellen: gemeente 
was gegroeid en zorg 
moest gewaarborgd 
zijn. Vertrouwen op 
Gods Geest.

3. Vergadering in 
Jeruzalem, hfdst 15: 
zuiverheid van het 
evangelie. Alleen Jezus 
brengt verlossing, wel 
liefde voor naaste.
Paulus besnijdt 
Timotheus!

Liturgie middagdienst 
Loppersum, br Tiede 
de Vries, 14.30u
Votum en groet/ gez 
175.
Ps. 116: 1,2 en 3
Openb. 
Geloofsbelijdenis: Gez. 
179a (gezongen 
volgens de aanwijzing: 
a / m / v enz.)
Schriftlezing: Lucas 4: 
14 ? 30
Gebed
Collecte (De Driehoek)
Ps. 95: 1 en 3
Tekst: Zondag 11 HC
Preek
Ps. 73: 10
Gebed
Gez. 106: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Liturgie middagdienst 
Westeremden, ds G. 
Timmermans, 14.30u
Ps. 145 : 1 en 2
Lezen: Prediker 9, 1-12
Ps. 90 : 3 en 6
Tekst:   Prediker 9, 
7-10
Gez. 132 : 1 – 6 (vers 
1: deze = elke)
Gez. 179b
L. 21 : 1, 4 en 7 (koll.)

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com 
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GKv Loppersum/Westeremden

Datum: 09-10-2011
Ochtend: Hand 16,5, ds Gerwin 
Pruijssen

Middag: zie onder 
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AGENDA:
9 oktober, Gospelzanger Brian Doerksen geeft vanavond (!) een extra concert in 
Loppersum, zie www.lopsternijs.nl 
11 oktober, Alpha-cursus, Chantal Ruighaver leidt de bespreking over hfdst 8 in: 
'Wie is de Heilige Geest?', Bennie en Corine, 20.30u.
19 oktober, Bijbelleesuurtje, afgelopen week was het eerste Bijbelleesuur. Het was 
heel gaaf! Begonnen om de Bijbel fris te lezen. En daarom zijn we begonnen in het 
boek Genesis. 

Catechisaties:
Afgelopen dinsdag was er de startavond voor de catechese. Er was een goede 
opkomst! Fijn om te merken dat er zoveel draagkracht en aandacht voor het 
jeugdwerk is. We hebben met elkaar wat algemene zaken doorgenomen en 
ingezoomd op geloofsonderwijs. Het Woord doorgeven stond toch wel centraal. Het 
was een goede avond.
Komende week verwacht ik (Gerande) op: dinsdag 19.00 uur GROEP 2.
Dinsdag 20.00 uur GROEP 3.
Donderdag 18.45 uur GROEP 1.
Neem je Bijbel en je pen mee. Tot dan!
Komende dinsdag verwacht ik (Gerwin) om 19.30u het Belijdenisgroepje.

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. In het eerste deel van de preek gaat het over de vraag: HOE ging dat in z'n werk 

toen Paulus het evangelie bracht: wat vind je ervan dat het zendingswerk vanuit 
de gemeente in Antiochie wordt gedaan?

2. Wat vind je van het idee dat hij nieuwe gemeentes stichtte?, 14,23.
3. Waarom is het zo belangrijk dat er ouderlingen werden aangesteld?, 14,23.
4. Hand 15: welk strijdpunt ontstond er?, wat stond er op het spel, vs11?
5. Waarom vinden sommige mensen het moeilijk te accepteren dat God mensen 

door genade, volledig accepteert?
6. Wat voor tradities of gewoontes hebben sommige christenen aan het evangelie 

toegevoegd?
7. Wordt er in onze kerk geleerd dat er geen voorwaarden zijn om deel te hebben 

aan het geloof? 

BIJBELLEESROOSTER VOOR JOU / JE GEZIN:
Een Bijbelleesrooster over de boodschap van het evangelie: genade door de 
gemeente!
Maandag Joh 1,16: genade alleen!
Dinsdag Rom 3,23-24: korte samenvatting van het evangelie
Woensdag 2 Kor 12,9: hoe Paulus moest leren dat alleen genade genoeg is!
Donderdag 1 Kor 2,1-5: het evangelie laat een gemeente groeien
Vrijdag 1 Kor 3,10-11: maar het fundament moet wel goed zijn
Zaterdag 1 Kor 3,7: God geeft de groei
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