
 

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/ 

Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com  

 
 

 

Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 84,1-4 en 
GK 174 
Gebed om de Heilige Geest 
Wet van God 
Zingen LB 463,1.5 
Bijbellezing, zie onder 
Verkondiging, tussenzang 
Psalm 34,3, gebed 
Zingen GK 156 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Psalm 108 (in 
beurtzang: a,v,m,a) 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 
1,22-2,3 en 2 Tim 3,1-5 
Tekst: 1 Petrus 2,1-3 
 
 
Om over door te denken: 
‘God heeft  groei van dit 
geestelijke leven gegarandeerd 
door te zorgen dat er voedsel 
voor dit geestelijke leven is, 
waardoor dit sterk wordt en 
uitgroeit. Want om te kunnen 
leven moet iets gevoed worden 
door voedsel. En in dit geval is 
dat Gods Woord, 1 Petrus 2,3. 
Op welk moment je ook zit in 
de groei van dit geestelijke 
leven – of het nu aan het begin 
is, in de groei of aan het einde  
– er is altijd voedsel dat 
toereikend is voor daar waar je 
bent. Maar iedereen weet: als 
mensen dagelijks voedsel 
negeren, is het logisch dat ze 
zwak worden en futloos.’ - 
John Owen 
 
‘Een verandering van het hart  
komt langzaam. Het is niet als 

een heuvel maar als een berg, 
dat merk je als je gaat klimmen. 
[..] Iedere generatie heeft de 
kans de wereld te veranderen. 
Maar pas op voor het land waar 
ze luisteren naar de jongens en 
meisjes, want de mooiste 
melodie is die, die we nog niet 
gehoord hebben: ‘is het waar 
dat ware liefde vrees uitdrijft?’’ 
– U2, Bono Vox 
 
 
Samenvatting preek: 
Thema: ‘Christenen onder 
druk: groeien in geloof!’ 
1.Spreekt de Bijbel wel over 
groei? 
2.Waarom is groei in geloof 
noodzakelijk? 
3.Hoe kun je (door)groeien in 
je geloof? 
 
1.Hoezo groei? Schuldgevoel 
als over groei gaat? Dan weten: 
niet jijzelf maar Jezus geeft 
groei! Toepassing: oppassen om 
dingen doen niet te verwarren 
met groeien in geloof. Beeld: 
stenen stapelen. Groei komt 
van binnenuit, vanuit die groei 
ga je voor Jezus dingen doen. 
Bijbel over groei: Matth 13,18, 
Openb 2-3: Sardis en Laodicea, 
Spr 4,18, Jes 44,3-4 en Luc 
2,52. Universeel: alles wat God 
geschapen wordt geboren/ 
komt op, groeit op en komt tot 
bloei. 
 
2.Is groei in geloof noodzake-
lijk? Petrus: je bent een babie! 
Geestelijke categorieën: babie, 
jongere, oudere. 1 Joh 2,12: 
kind moet ZEKER gaan weten 
dat zonden vergeven zijn. Dat 

geeft rust en niet directe boos-
heid, gevoel van niets-waard-
zijn. Een jongere moet sterk 
worden door meer te gaan 
steunen op God dan op 
gevoelens over God, zichzelf 
leren kennen. 
Oudere, volwassenheid = 
stabiliteit, evenwichtig. 
 
3.Hoe groei je in geloof? 3 
stappen om te kunnen door-
groeien in geloof. 1e : hfdst 
1,22: ACCEPTEER het gezag 
van Gods Woord. 2e: VOED je 
met Gods Woord (Hebr 5 gaat 
om nog geen vast voedsel 
kunnen verdragen). Neem 
Gods Woord in. 3e: DEEL 
Gods Woord, hfdst 1,22-23. 
Dat hebben we zó nodig.  
Hoe kun je trouwens pas echt 
groeien? Als je geproefd hebt 
dat de Here goed. Je groeit niet 
als je hoopt dat God goed is, 
dan kom je niet dichterbij.  
 
 
 
 
Verwerkingsvragen om 
SAMEN over door te 
praten: 
1.Waar verlang je naar in je 
leven? Vergelijk dat eens met 1 
Petr 2,2? 
 
2. Wat belemmert je om Gods 
Woord tot je te nemen, vers 2? 
 
3.Proef je dat de Here God 
GOED  is, vers 3? Waarom wel 
of niet? 
 
 

Z.O.Z.  
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AGENDA: 
Tweede avond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen ouder dan 12. Maandag 31 januari, 
Loppersum, 20u. 
 
Na een gezegende avond afgelopen maandag, is er een derde avond over geloofsopvoeding voor ouders 
van kinderen jonger dan 12 gepland. Die zal plaatsvinden op maandag 28 februari, in Loppersum om 20u. 
 
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
Dinsdagavond: Groep 2 en 3 door Gerande Sikkema. Groep 2 om 19u ging afgelopen keer over verlossing: 
waar verlost Jezus ons mensen van? de dood, angst, de duivel? Groep 3 om 20u ging afgelopen week over dopen, 
en: wat doe je als je vriend(in) wordt overgedoopt? Huiswerk: leren vraag en antwoord 74. 
Woensdagavond: Groep 1 door Minie Stoel om19u. 
Woensdagavond: Groep 4 door Bernard en Marlet Verbree om 20.30-22u: ‘Discipel voor het leven’ over 
discipel van Jezus zijn. 
Belijdeniscatechisatie: donderdagavond 20.30u Gerwin Pruijssen, komende week hfdst 13: Jezus volgen kan 
niet zonder de kerk! 
 
 
 
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.  
 
Ik heb de Bijbellezingen uit een Bijbel-lees-rooster van Robert Murray MacCheyne waarmee je in twee jaar de 
hele Bijbel doorleest: 
 
Zondag 16 jan: gezin: Gen 16 en persoonlijk: Matth 16 
 
Maandag 17 jan: gezin: Gen 17 / persoonlijk: Matth 17 
 
Dinsdag 18 jan: gezin: Gen 18 / persoonlijk: Matth 18 
 
Woensdag 19 jan: gezin: Gen 19 / persoonlijk: Matth 19 
 
Donderdag 20 jan: gezin: Gen 20 / persoonlijk: Matth 20 
 
Vrijdag 21 jan: gezin: Gen 21 / persoonlijk: Matth 21 
  
Zaterdag 22 jan: gezin: Gen 22 / persoonlijk: Matth 22 
 


