
Liturgie ochtend-
dienst

Voorafgaand aan de 
dienst zingen we een 
aantal liederen, 'Zing-
In':

Votum/zegengroet
Aanbidding:
-Psalm 84,1-2
-E&R 386
Wet van God
Zingen Psalm 
119,13-15
Gebed
Schriftlezing(en), zie 
onder
Zingen E&R 244 'Lees 
je Bijbel, bid elke dag'
Verkondiging, thema, 
zie onder, gebed
Zingen Psalm 
119,23-25
Dank- en 
voorbedegebed  
Inzameling gaven
Zingen GK 147,1.4
Zegen
'Zegenlied' (tekst zie 
hieronder:)

De zegen van God, 
onze Vader
zij met ons waar wij 
ook gaan.
Hij zal ons behoeden, 
bewaren,
en legt over ons Zijn 
Naam.
Sjaloom, sjaloom, 
Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met 
ons gaan.

Genade van Christus de 
Here,
Zijn waarheid zij ons 

tot licht,
om steeds meer Zijn 
liefde te leren,
te leven op Hem 
gericht.
Sjaloom, sjaloom, 
Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met 
ons gaan.

Hij zal door Zijn Geest 
ons geleiden,
met kracht zal Hij naast 
ons staan,
door vrede en hoop 
ons verblijden,
zo zendt Hij ons in Zijn 
Naam.
Sjaloom, sjaloom, 
Jahweh is Zijn Naam, )
Hij zal er zijn en met 
ons gaan. ) 2x

Na de ochtenddienst 
is er koffie en lekkers!
Dan is er ook 
preekverwerking!

Leesgedeelte(n) en 
tekst: Hand 17,11-15
Preekthema: 'Yes, een 
gemeente die van de 
Bijbel houdt!'

Om over na te 
denken:
'Wat we vandaag hard 
nodig hebben, om in 
onze gemeenten te 
ontdekken wat 'het 
gave van Bijbellezen' is. 
We hebben een nieuwe 
generatie nodig van 
christelijke leiders die 
allereerst tijd apart 
zetten om dit voor 

zichzelf te doen. Zij 
brengen hun 
enthousiasme voor de 
Bijbel weer over op hen 
aan wie ze leiding 
geven. En zo helpen ze 
een nieuwe generatie 
Berea-christenen op te 
staan.' - Ajith Fernando 
in 'The NIV 
Commentary'

Samenvatting preek:
1. Wat is het verschil?
2. Laat jij je overtuigen?
3. Luister je vol 

belangstelling?
4. Denk je actief mee?
5. Wat doe je ermee?
6. Wat kunnen wij 

hiermee?

Liturgie middagdienst
Votum en zegengroet
Zingen LB 328
Gebed om de Heilige 
Geest
Zingen GK 116
Bijbellezing, zie onder
Verkondiging
Zingen GK 167
Dank- en 
voorbedegebed
Inzameling gaven
Slotzang 
Zegen

Leesgedeelte en tekst: 
Hand 8,26-40
Thema: 'Samen Bijbel 
lezen!'

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com 
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STARTZONDAG 2011
Vandaag hebben we onze Startzondag! Een zondag waarin we erbij stilstaan dat 
alles weer gaat beginnen: verenigingen, catechisaties, vergaderingen, kerkdiensten, 
enz. Dat willen we allemaal in gebed voor de Here neerleggen.

AGENDA:
12 september, gezamenlijke vergadering van de kerkenraden van Loppersum en 
Westeremden.
4 oktober, Startavond van de catechisaties, door Gerande en Gerwin. Noteer in uw 
agenda! 

INFO:
De DVD's van de Belijdenisdienst zijn klaar, ze liggen bij de keuken (vraag Ben 
eventueel). Kor bedankt!

BIJBELLEESROOSTER VOOR JOU / JE GEZIN:
Een Bijbelleesrooster over bezig zijn met 'de Bijbel':
Maandag Psalm 119,89-91 - alles wat er is is erom dat God het wil.
Dinsdag Psalm 119,92-96 - vs 94: wat leer je van het lezen van de Bijbel?
Woensdag Luc 24,27 en Joh 5,39 - om wie gaat het in de Bijbel?
Donderdag 1 Petr 2,1-3 - wat vermindert blijkbaar je verlangen naar wat slecht is?
Vrijdag Fil 2,16 - hoe ziet dat eruit ziet als je dat doet?
Zaterdag Jak 1,21-23 - wat doe jij niet wat je wel zou moeten doen?
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