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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 99,1-4 en 
GK 106,1-2 
Wet van God 
Zingen GK 176a,1-2.7.13 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Verkondiging, tussenzang 
Psalm 100,2.4, gebed 
Antwoordlied, GK 131,1.5-8 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 116 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 
2,13-25 en Romeinen 13 
Tekst: 1 Petrus 2,13-25 
 
Om over door te denken: 
‘Schaam je, trotse mens, 
schaam je voor God. Het 
Woord van God zegt, God 
zegt, de Eniggeborene zegt, de 
Allerhoogste zegt: ’Leer van 
Mij dat ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart’. Zijn hoge 
majesteit is afgedaald 
naar de nederigheid. En dan 
durf jij, mens, je nog op te 
blazen? Mens, kom tot jezelf, 
breng jezelf terug tot de 
nederigheid van Christus en 
blaas jezelf niet op tot je van 
trots uit elkaar barst.’ Uit preek 
van Augustinus 
 
Samenvatting preek: 
Petrus schrijft over gezag en 
onderwerping daaraan. Steeds 
is het uitgangspunt: leef vanuit 
de Here Jezus. je leeft als 
christen niet vanuit de norm, 
‘zo zou het moeten zijn!’ Het 
ik-ellendig-mens-christendom 
dat je laat heen en weer 
slingeren tussen wel moeten 
maar niet kunnen, om het toch 
maar weer te proberen… 

Evangelie: de Here Jezus heeft 
al volmaakt voor je geleefd en 
God vraagt niet van je om 
volmaakt te zijn maar om wel 
naar Hem te luisteren, UIT 
LIEFDE.  
 
Thema: ‘Christenen onder 
druk: hoe ge je als christen om 
met autoriteit(en)?’ 
1.Onderwerping, en wij daar 
vanuit onszelf mee omgaan. 
2.Onderwerping, en hoe dat 
voor de Here God is en we dat 
bij de Here Jezus zien. 
3.Onderwerping, hoe je je 
alleen vanuit je band met de 
Here Jezus kunt onderwerpen. 
 
1.Bijbel: het zit diep in je om 
‘boe’ te roepen. God heeft 
samenleven van mensen zo in 
elkaar gezet dat er zijn die 
leiding geven en anderen die 
daarnaar luisteren. Maar als t 
concreet wordt, komen we in 
opstand, onderwerping van de 
vrouw! Hoe komt het dat we zo 
zijn? 1e reden: Gen 3: Adam 
WIL niet luisteren naar Gods 
Autoriteit. 2e reden: trots, 
Marc 7,23, het veel beter 
weten dan anderen. 3e reden: 
jaren 60: vrijheid-blijheid, je 
vetzetten tegen autoriteit was 
cool. 4e reden: het overtreden 
van een gebod is veel 
spannender dan gehoorzamen. 
 
2.Waar komt het vandaan dat 
de Here God het zo in elkaar 
heeft gezet dat er gezagsdragers 
zijn en onderdanen? De Here 
God Zelf: 1 Kor 11,3, Joh 4,34 
en 1 Kor 15,28: de Here Jezus 
onderwerpt  Zich aan de Vader. 
Zie je in leven van de Here 
Jezus, Joh 4,34, Joh 10,17-18 
en ‘Uw wil geschiede’. Maar 
hoe botsten onze belangen 

hiertegen op, Johannes de 
Doper in Luc 7,19. De Here 
Jezus gebruikte geen geweld 
omdat Hij op Zijn Vader 
vertrouwde. 
 
3.Vs 13: onderwerp je ae keizer 
als Nero. Onderwerp je ad 
regering, ih huwelijk, ih gezin 
of als je op school zit. Als we 
niet accepteren dat het zo het 
beste werkt, als we niet vanuit 
die band met en gehoorzaam-
heid ad Here Jezus willen leven 
dan is het niet verwonderlijk als 
de samenleving, huwelijken en 
gezinnen niet ‘werken’. 
Vs 15: en als ze slechte dingen 
over je zeggen? Goed doen! Vs 
16: maar mag je een medechris-
ten de hand boven het hoofd 
houden? Nee, dan mag je zonde 
niet bedekken. 
Je gaat gehoorzaam aan God 
met gezag om als je beseft dat 
God je Koning is en je het niet 
over jezelf te zeggen hebt. 
Je kunt zo leven als we zien dat 
Jezus voor ons leed, en omdat 
we bij hem horen en vooruit 
liefde voor Hem 
GEHOORZAAM gaan leven. 
 
Verwerkingsvragen om 
SAMEN over door te 
praten: 
1.Herken je bij jezelf die 
opstandigheid of trots? Zo niet, 
denk er eens aan hoe je soms 
over anderen denkt /oordeelt. 
2.Welke goede consequenties 
heb je ervaren door het gehoor-
zamen van iemand die boven je 
stond? 
3.Waarom was Jezus de 
grootste dienaar die ooit heeft 
geleefd?, wat heeft jou dat te 
zeggen? 
 

Z.O.Z.  
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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. 
Gemeentevergadering 31 maart 
 
 
Tip voor de mannen, morgen is het VALENTIJNSDAG… (Volgende week gaat het over 1 Petr 3,1-6.) 
 
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
Dinsdagavond: Groep 2 en 3 door Gerande Sikkema: Groep 2: Waarom ging Jezus naar de hemel? Liet Hij ons 
hiermee niet in de steek? En wat doet Jezus eigenlijk in de hemel? Over deze vragen hebben we het gehad in de 
les. De volgende keer gaan verder over Jezus als onze advocaat. Als laatste hebben we het verhaal 'boete' uit 
Lichtflitsen van Adrian Verbree gelezen, misschien heeft u die wel thuis staan... Huiswerk: leren uit je hoofd de 
christelijke feestdagen, in de goede volgorde en met de betekenis!!!  
Groep 3: Wat betekend christen zijn voor jou en je omgeving? Hoe is de scheidslijn tussen 'geloven doe je thuis' 
en 'geloven in de maatschappij' (een artikel staat op blz 23 van je boekje). Hoever ga je in het uitdragen van je 
christenzijn? Het is als een steen die je in het water gooit. De naasten, de mensen dichtbij jou, zullen er het meest 
van merken maar er zal deining ontstaan. Huiswerk: schrijf een artikel over hoe jij omgaat met je christen zijn. 
Bijvoorbeeld m.b.t. milieu, werk, vrienden. In hoeverre speelt jouw geloof daar een rol in? En wat is hierin je 
ideaal? Digitaal inleveren: ggsikkema@gmail.com De bijdragen zal ik opsturen naar het kerkblad, dan kunt u als 
ouders die lezen. 
Woensdagavond: Groep 1 door Minie Stoel om19u. Komende week gaat het over: ‘de hemelvaart van Jezus: 
goed… voor jou!’ 
Woensdagavond: Groep 4 door Bernard en Marlet Verbree om 20.30-22u. Doorgepraat over Geluk. Wat is 
geluk? Wwaar wordt je gelukkig van? Ben je gelukkig? Jezus keert in de bergrede de zaken om. Gelukkig ben je 
als je arm bent, honger hebt. Achter als deze dingen staat een belofte. Uiteindelijk leven we hier tijdelijk. Zoeken 
we ons geluk hier of kijken we verder naar een andere leven. Jezus leert ons vooruit te kijken. Het gaat er dan 
niet om dat je leven makkelijk verloopt, maar dat je leven aan het eind van de rit de moeite waard is geweest. 
Belijdeniscatechisatie: donderdagavond 20.30u Gerwin Pruijssen. Ik heb afzonderlijke gesprekken gevoerd 
met de meeste catechisanten. Dat was goed. Bid voor hen die graag belijdenis willen doen en voor hen die nog 
vragen hebben.  
 
 
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 13 febr: gezin: Gen 44 en persoonlijk: Marc 16 
 
Maandag 14 febr: gezin: Gen 45 / persoonlijk: Luc 1 
 
Dinsdag 15 febr: gezin: Gen 46 / persoonlijk: Luc 2 
 
Woensdag 16 febr: gezin: Gen 47 / persoonlijk: Luc 3 
 
Donderdag 17 febr: gezin: Gen 48 / persoonlijk: Luc 4 
 
Vrijdag 18 febr: gezin: Gen 49 / persoonlijk: Luc 5 
  
Zaterdag 19 febr: gezin: Gen 50 / persoonlijk: Luc 6 
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