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Liturgie voor de 
ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 95,1-3 en 
GK 71 (2x) 
Wet van God 
Zingen Psalm 66,6-7 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen GK 45 
Preek, gebed 
Zingen Psalm 50,4.7-8.11 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 163 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Jozua 24,1-
7.14-28 en Efeze 2,1-10 
Tekst: Jozua 24,15 
 
Om over door te denken: 
‘Voordat een man een goede 
vader kan zijn, moet hij een 
goede christen zijn. Een goed 
christen zijn betekent dat hij 
zich moet realiseren dat God 
zijn Vader is, zoals Jezus ons 
geleerd heeft te bidden. We 
leren hoe we vader moeten zijn 
voor onze eigen kinderen, als 
we proberen zó met onze 
kinderen om te gaan als onze 
Perfecte Vader met ons 
omgaat, zijn zonen.’ – Mark 
Driscoll in Pastor-Dad, Scriptural 
Insights on Fatherhood  
 
‘Wees de verandering die je 
wenst’- Mahatma Ghandi 
 
Samenvatting preek: 
Thema: ‘Maar ik en mijn gezin, 
wij zullen de Here dienen!’ 
 

1.De achtergrond van Jozua 24, 
vs 1. Verbondsvernieuwing . 
Op belangrijke momenten in de 
geschiedenis van Israel wordt 
het verbond vernieuwd. Ernstig 
moment om weer uit te 
spreken voor God te willen 
leven. 
 
2.De reden die Jozua geeft voor 
toewijding aan de Here God, vs 
14. Daarom, vs 14, waarom? 
Om alles wie de Here is en 
heeft gedaan, vss 2-13. Zoals 
Abraham uit duister van afgod-
en is geroepen, wonder van 
kind voor Abraham en Sara, 
Israel was er niet meer geweest 
als God ze niet had bevrijd uit 
Egypte, Bileam zegent i.p.v. 
vervloekt, Kanaan hebben ze 
zonder slag of stoot gekregen. 
Heb DAAROM ontzag voor 
God. 
 
3. Waarom Jozua openlijk zegt 
dat hij zich aan de Here toe-
wijdt, vs 15. ‘Maar ik…’, hij 
stelt heeft het lef om probleem 
ad orde te stellen dat velen in 
naam geloven en huichelen. 2e 
reden is dat Jozua spreekt als 
man en vader. Crisis in man-
zijn en vaderschap. Ontrouw in 
huwelijken, leven voor sex, 
onwil om kinderen te krijgen. 
In de kerk? Bijbelse man: heeft 
God lief, boven alles! Vader, 
verantwoordelijk voor opvoe-
ding. Spreuken, Efez 6. Vaders 
zijn voorbeeld van geloof voor 
kinderen! Aan komende 
generatie laten zien hoe gaaf 
God is. Ambtsdragers zijn ook 
voorbeelden, 1 Tim 4. 
 

4. ‘Jullie zullen niet in staat zijn 
de Here te dienen!’, vs 18-21. 
Neemt Jozua hen niet serieus? 
Nee, je kunt zelf de Here niet 
dienen. Zeg dat niet vanuit 
zelfvertrouwen, zeg dit alleen 
omdat je weet dat Jezus voor je 
leefde en stierf. Hij wilde de 
Vader dienen voor ons en onze 
kinderen. 
 
Avond ‘Geloofsopvoeding’ 
Op maandag 22 november is er 
een avond voor Loppersum en 
Westeremden voor alle ouders 
met kinderen tussen 0 en 12 
om door te praten over 
geloofsopvoeding. Plaats: 
kerkgebouw in Loppersum. 
Tijd: 20.00u. Cathelijne en ik 
leiden de avond. Het wordt 
echt een gespreksavond. 
Probeer samen te komen! 
 
Op maandag 6 december is er 
een avond voor Loppersum en 
Westeremden voor alle ouders 
met kinderen ouder dan 12 
jaar, om door te praten over 
geloofsopvoeding. Plaats: 
kerkgebouw in Loppersum. 
Tijd: 20.00u. Cathelijne en ik 
zijn er allebei, maar zijn op 
zoek naar een stel met oudere 
kinderen om de avond mee te 
leiden. Het wordt echt een 
gespreksavond. Kom samen! 
 
 
Bijbelleesrooster: 
-op de volgende pagina vind je 
het wekelijkse leesrooster met 
de verwerkingsvragen voor 
jezelf en je gezin.  

Z.O.Z. 
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MEDEDELINGEN: 
Kennismakingsavond met de jeugd is 1 dag verzet: zondagavond 21 november bij fam Harink, vanaf 
17.00u 
 
Boekentip:  
- Man en vader. Gods bestemming voor mannen van Derek Prince 
-Mannen in beweging, van o.m. Bill Bright 
-Pastor DAD, Scriptural Insight in Fatherhood (gratis te downloaden van 
www.relit.org/pastordad) 
 
Filmtip: vanaf 9 december is de 3e Narnia-film ‘The Voyage of the Dawn Treader’ in de bioscoop te zien in 
Groningen (zie trailer op mijn weblog). Een groepje kinderen gaat met ouders, meer info bij Sjoukje Havinga en 
Cathelijne.  
 
 
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 jezelf bent en werkt Hij 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.  
 
Komende week Bijbelteksten die te maken hebben Gods beloften voor overdragen van geloof: 
Zondag 14  november: Jozua 24 
Wat betekent voor jou verbondsvernieuwing? Israel krijgt te horen wat God voor hen heeft gedaan, zij waren er 
zonder de Here God niet geweest: kun jij dingen noemen die God voor jou deed? Hoe sta je als man en vader 
tegenover je gezin? Voorbeeld van liefde, besef van zonde? 
 
Maandag 15 november: Spreuken 3 
Stel je voor dat je dit aan jou is geschreven door een man die belangrijk voor je is. Hoe zou je dat vinden? En stel 
je nu voor hoe je dit als vader aan je gezin voorhoudt. 
 
Dinsdag 16 november: Spreuken 14,26-27 
Wat is ontzag voor de Here? En wat levert je dat op? Wat doet dus afbreuk aan met vertrouwen ih leven staan? En 
hoe profiteren je kinderen daarvan? Hebben zij dat vertrouwen of ben jij hun vertrouwen? 
 
Woensdag 17 november: Spreuken 20,7 
Zie jij een verband tussen hoe jij leeft en je kinderen na je? Besef je dat je levens als ouders NU bepalend is voor 
het geluk van je kinderen? Waarin ben je niet rechtvaardig? Wat doe je als vader/ouders daarmee? 
 
Donderdag 18 november: Efeze 6,1-4 
Wie spreekt Paulus aan op de opvoeding? Wat zou hij bedoelen met verbitteren? Ben je zelf bitter over je ouders? 
Hoe ga je daarmee om? Draag je dat over op je kids? Wat zou Paulus bedoelen met het vormen van je kinderen? 
Wat zou daarin belangrijker zijn, wat je zegt of wat je doet? 
 
Vrijdag 19 november: Efeze 6,1-4 
Hoe vermaan je je kinderen? Doe je dat vanuit teleurstelling over jezelf? Of vanuit het feit ‘wat anderen wel niet 
zullen zeggen’? Hoe wil de Here dat je vermaant? Denk aan Jezus. 
 
Zaterdag 20 november: Handelingen 6, DV tekst voor de verkondiging van morgen. 

http://www.relit.org/pastordad

