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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: GK 81,1-2.4 en 
Psalm 72,1-2 
 
Wet van God 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen GK 171 
Verkondiging, gebed 
Zingen GK 167 
 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Psalm 128 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): 2 Tim 
3,10-17 en Spr 3,1-12 
Tekst: 2 Tim 3,14-17 
 
 
Om over door te denken: 
‘Het enige wat moeilijker is dan 
de waarheid vinden is om die 
NIET te verliezen.’ – Kevin 
DeYoung, The Good News we 
almost Forgot 
 
‘Omdat we zoveel verhalen en 
feiten over de Bijbel weten, 
kunnen we gaan denken dat we 
genoeg bijbelse waarheid 
kennen.  Te snel worden we 
tevreden met het kennen van 
die basiswaarheden uit de Bijbel 
zodat we er niet meer diep over 
nadenken met het gevaar dat 
we niet weten of we ze per-
soonlijk kennen en ze geloven. 
We hebben een persoonlijke 
relatie met God nodig,we 
hebben het persoonlijk nodig 
dat we de waarheid van de 

Bijbel kennen, geloven en 
toepassen, niet omdat ouders of 
de dominee het zeggen, maar 
omdat we persoonlijk weten 
dat ze waar zijn. 
 
Samenvatting preek: 
Thema: ‘Als jong christen 
opgroeien!’ 
1.Blijf bij alles wat je geleerd 
hebt... 
2….en wat je met overtuiging 
hebt aangenomen. 
 
Vs 14: Kerk-zijn gaat om 
DOORGEVEN van het 
evangelie. Daarom staat een 
kerk nooit stil want de kerk zelf 
is een beweging van het 
evangelie. VaderGod vertelt dat 
aan ons mensen, pappa’s en 
mamma’s geven dat weer 
verder door. Alle 
gemeenteleden daarbij 
betrokken, geen natuurlijk 
ouderschap maar geestelijk. 
 
1.Vs 14a: van wie heeft 
Timotheus dit allemaal geleerd? 
Hfdst 1,5, vader was een Griek, 
dat was zijn identiteit. 3,14: is 
breder: moeder, grootmoeder, 
Paulus en anderen. Vanmorgen: 
ouders. Veel met verdriet over 
kinderen en jongeren. Twijfel 
aan jezelf, goed vader of 
moeder geweest? Wat leer je je 
kinderen? Zie hoe belangrijk 
geloof is! Leer je je kinderen 
dat ze zondags naar de kerk 
moeten enz.? De vorm zonder 
de inhoud? Zo makkelijk om 
over de kerk te spreken, gevaar 
is dat je Farizeeen kweekt die 
meedoen maar onbekeerd zijn. 

Praat over de Here God, anders 
geef je je kinderen wellicht een 
valse zekerheid. Besef je dat de 
kinderen vd gemeente 
wedergeboren kinderen 
moeten worden? Praat over wie 
God is, dat Hij zonden niet 
ongestraft kan laten, ernst van 
zonden, over Jezus als hun 
enige hoop op vergeving. 
Spreek daarover zoals het erbij 
past en vanuit jezelf. Wees 
eerlijk, laat je leven een beeld 
zijn van je woorden. 
 
2.Vs 14b: waarom zo belangrijk 
dat je MET OVERTUIGING 
AANNEEMT? Dan heb je geen 
valse zekerheid. Opgegroeid in 
een christelijk gezin, maar dat 
maakt je niet tot christen. 
[Eigen vb.] Tweede: zekerheid 
als je kijkt wat in je hart zit: wil 
je mee naar de kerk? Wil je 
God loven? Wil je zelf bidden 
en lezen? Wil je God 
gehoorzaam zijn? Vruchten 
komen langzaam. 3e: het gaat 
om je eeuwige bestemming, vs 
15. Om je zonden ga je 
verloren, daarom moet je door 
de knieen gaan voor Jezus 
omdat je Hem nodig hebt en 
God de Vader wilt 
gehoorzamen. 
Ouders: Bid voor je kinderen 
dat de Here zijn beloften 
vervult en vertrouw dat Hij hun 
God ZAL zijn. Kinderne, 
jongeren: bid de Here God dat 
Hij je laat zien dat je een 
Redder nodig hebt en Hem 
vindt in Jezus. 
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AGENDA: 
Op maandag 13  december (verzet van 6 naar 13 vanwege avondmaal week eerder!) is er een avond voor alle 
ouders met kinderen ouder dan 12 jaar. In Loppersum, 20.00u. Cathelijne en ik hebben een stel gevonden dat 
met ons de avond leidt.  
 
Tweede avond over geloofsopvoeding voor gezinnen met kleine kinderen zal plaatsvinden op 10 januari, net als 
vorige keer: in Loppersum om 20.00u. 
 
 
 
CATHECHESE: 
Aanstaande donderdagavond: 
-groep 1: hoofdstuk 4 uit boekje ‘Youth-Alpha’: De Bijbel lezen, waarom en hoe? 
-belijdeniscatechisatiegroep: leren en behandelen van het geleerde:Catechismus Zondag 8 (bij hfdst I), NGB 
art 3.5.7 (bij hfdst II), Zondag 1, Zondag 13 (bij hfdst III), Zondag 15 (vr/antw 37) (bij hfdst V), Zondag 17 en 
18 (vr/antw 49) (bij hfdst VI), Zondag 20 (bij hfdst VII) 
 
 
 
TIPS: 
Boekentips over opvoeding grotere kinderen:  
-J.R. Beeke, Aangaande mij en mijn huis. Het geloof gestalte geven in het gezin 
-Karl Graustein, Growing Up Christian. Have you taken ownership of your relationship with God? 
 
Concert-tip: 
Op vrijdagavond 17 december geeft kamerkoor Cantus Consort Overijssel (voorheen: Vocaal Ensemble 
Hardenberg) een kerstconcert in de Petrus en Pauluskerk te Loppersum. Het koor zingt werken uit 5 eeuwen van 
o.a. Parsons, de Victoria, Mendelssohn, Pärt en Britten. Het koor staat onder leiding van dirigent Edwin Velvis en 
wordt begeleid door organist Henk de Vries.  
Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten kunnen worden gereserveerd voor € 10,00 via dit email adres of via 
06-18825394 (inspreken is voldoende). Aan de kerk € 12,00. 
 
 
 
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.  
 
Voor de rest van het jaar lezen we de Bijbel uit, zodat we op 31 december bij Openbaring 22 uitkomen 
Zondag 12 dec: Openbaring 3 
 
Maandag 13 dec: Openbaring 4 
 
Dinsdag 14 dec: Openbaring 5 
 
Woensdag 15 dec: Openbaring 6 
 
Donderdag 16 dec: Openbaring 7 
 
Vrijdag 17 dec: Openbaring 8 
  
Zaterdag 18 dec: Openbaring  9 
 


