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Liturgie voor de 
ochtenddienst, 10.45u 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: GK 149 en 
GK 158 (2x) 
Wet van God 
Zingen Psalm 119,4-6  
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen GK 177 
Preek, tekst, zie onder, gebed 
Zingen GK 142 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Psalm 149,2-3 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 
1,1-12 
Tekst: 1 Petrus 1,1-2 
Thema: ‘Christenen onder 
druk, je bent UITVERKOREN’  
 
Om over door te denken: 
‘Niemand mag gelooven, dat hij 
een verworpene is, want elk 
wordt ernstig en dringend 
geroepen en is verplicht te 
gelooven in Christus tot 
zaligheid. Niemand kan het 
gelooven, want zijn leven zelf 
en alwat hij geniet is een 
bewijs, dat God geen lust heeft 
in zijn dood. Niemand gelooft 
het ook werkelijk, want zoo 
had hij de hel reeds op 
aarde. Maar de verkiezing is een 
bron van troost en kracht, van 
nederigheid en ootmoed, van 
vertrouwen en beslistheid. De 
zaligheid des menschen ligt 
onwankelbaar vast in het 
genadige en almachtige 
welbehagen Gods.’ – Herman 
Bavinck 
 
Samenvatting preek: 
Prekenserie over 1 Petrus,  
vanochtend moeilijk 
onderwerp: uitverkiezing. 

Petrus, bijzondere figuur: heel 
impulsief, is gekruisigd. 
Blunder tijdens werk onder 
heidenen. Aan wie schrijft hij? 
Christenen die onder druk 
stonden, afgewezen om geloof. 
Reden tolerantie en pluralisme.  
Actueel!  Voor gek/raar 
uitgemaakt om hun keuzes. Om 
geloof. 
 
[Thema] 
Vs 1: ‘Naar de voorkennis van 
God de Vader’, moet het id 
kerk over zulke moeilijke 
dingen gaan? Moet het simpel 
en praktisch zijn? Apostelen 
laten zien dat leer praktisch is. 
Petrus is ervan overtuigd dat hij 
de christenen onder druk ermee 
helpt om over uitverkiezing te 
schrijven. Wees niet bang voor 
leer! 
Vs 1: wat betekent ‘naar de 
voorkennis van God de Vader’, 
om de leer vd predestinatie 
wordt het Calvinisme gehaat. 
Bottomline-vraag: hoe komt het 
dat sommige mensen van de 
Here Jezus houden en naar de 
hemel gaan en dat anderen niet 
van de Here Jezus houden en 
naar de hel gaan?Overzag God 
je leven en dat je in Hem ging 
geloven? Nee, wat betekent: 
voorkennis? Kennen = in de 
bijbel altijd liefhebben! Gen 
4,1. Omdat Hij je liefheeft wist 
Hij dat je geboren zou worden, 
in zonde zou vallen en dat je 
een Redder nodig hebt. 
Uitverkoren, wat betekent dat?  
God kiest voor hen die voor 
Hem kiezen? NEE, in Psalm 14 
staat dat er niet een God zoekt. 
Van onszelf haten we God, gaan 
God uit de weg. Joh 15,16: 
God zoekt ons, gaat achter ons 
aan als wij Hem loslaten. 
Onverdiend zoekt God ons 

steeds weer op. Leer vd 
uitverkiezing is GEWELDIG. 
Niet om over te discussiëren 
maar om over te zingen, 
‘Amazing Grace’.   
1: Bevrijdend om te weten dat 
het niet van ons afhangt? Dan 
zou jij God ertoe moeten 
brengen dat Hij je uitkoos. 2: 
En is er hoop als ik enorm veel 
zonden heb gedaan? Ja, want 
God kiest je niet uit om je nette 
leven, maar om zijn liefde. 3: 
Wat heeft de leer vd 
uitverkiezing voor effect? Maakt 
je tot een stevig christen, 
misschien door anderen 
afgewezen, maar door God 
gekozen. Hoe sterf je? In de 
volle zekerheid dat je Gods kind 
bent omdat je al voor de 
grondlegging vd wereld geliefd 
bent. Uitverkiezing: van onszelf 
hebben we ervoor gekozen om 
God de rug toe te keren, God 
niet te vertrouwen, God zou 
ons geen onrecht doen ons naar 
de hel te sturen. Amos 4,11: 
wij worden door God uit het 
vuur gerukt want door Jezus 
worden we ad Vader terug 
gegeven. Heb berouw om je 
zonden, besef hoe groot zijn 
onverdiende liefde is 
 
Om samen over door te 
praten:  
-op wat voor manier lijkt onze 
maatschappij op die van toen? 
-wat doet het met je dat je je 
een uitverkoren kind van God 
mag noemen? 
 
Bijbelleesrooster gezinnen: 
-op de volgende pagina zie je 
een leesrooster en 
verwerkingsvragen om zelf of i 
je gezin met je kids over door 
te praten…
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Bijbelleesrooster voor je gezin: 
Omdat je als ouder(s) van je kind(eren) houdt en je ze het beste kent, ben je het meest geschikt om je kinderen 
voor te gaan in een leven met God, hen te onderwijzen en voor ze te bidden. In Deut 4,9 staat: Wees gewaarschuwd 
en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig 
houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt. De andere kant is dat kinderen God gehoorzamen door 
open te staan voor dit onderwijs van hun ouder(s), in Efez 6 staat: Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag 
voor de Heer, want zo hoort het. 2 ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte 
verbonden is: 3 ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar 
vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. 
’s Morgens aan tafel of ’s avonds aan tafel zijn de beste momenten voor je gezin. Momenten om samen te eten, 
het gezellig te hebben, samen te lachen. Denk op zo’n moment eens aan Psalm 128,3-4:  je vrouw als een vruchtbare 
wijnstok, in het midden van je huis, je kinderen als jonge olijfbomen, in een kring om je tafel. 4 Ja, zo wordt gezegend, de man 
die ontzag heeft voor de HEER. 
 
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. Een paar handvaten daarbij: 
-zorg ervoor dat je regelmaat hebt om als familie samen aan tafel te eten; 
-praat onder het eten met elkaar hoe de dag is geweest; 
-sluit de maaltijd af door een stuk uit de Bijbel hardop te lezen, geef je kinderen als ze groot zijn een eigen Bijbel; 
-gebruik de gespreksvragen die onder staan, laat het gesprek natuurlijk verlopen, luister goed naar de vragen van 
je kinderen en geef eenvoudige antwoorden, leer ze dingen bij als ze dingen verkeerd zien; 
-sluit de maaltijd af met gezamenlijk gebed, waarin je dingen kunt meenemen die naar voren gekomen zijn. 
 
Zondag 17 oktober: 1 Petrus 1,1-2: woord van de dag is ‘Petrus’ 
-wie was Petrus (visser, jood, getrouwd), wat weet je van Petrus’ leven? (discipel van Jezus, drie jaar met Jezus, leider 
van de discipelen, schreef 2 boeken van de Bijbel) 
 
Maandag 18 oktober: 1 Petrus 1,1-2: woord van de dag is ‘Jezus Christus’ 
-waar is Jezus geboren, waar groeide Hij op, wie was zijn moeder, wie was Hij (God), zondigde Jezus (nee), hield 
Hij van kinderen, waarom stierf Hij (voor onze zonden), wat gebeurde na 3 dagen, waar is Jezus NU (hemel)? 
 
Dinsdag 19 oktober: 1 Petrus 1-2: woord van de dag is ‘Uitverkiezing’ 
-wat betekent uitverkiezing? (God kiest ervoor om ons lief te hebben, onze zonden te vergeven en ons christenen te maken), 
hoe laat dit Gods liefde zien (God houdt van ons ook al gedragen we ons als vijanden), kiest God alleen goede/nette 
mensen uit? 
 
Woensdag 20 oktober: 1 Petrus 1,1-2: woord van de dag is ‘Drie-eenheid’ 
-wat betekent drie-eenheid (een God in drie Personen), gebruikt de Bijbel dit woord (nee, christenen wel), heeft God 
een lichaam (nee, alleen Jezus heeft een verheerlijkt lichaam), is er maar een God, zijn alle 3 Personen gelijk God (ja) 
 
Donderdag 21 oktober: 1 Petrus 1,1-2: woord van de dag is ‘Voorkennis’ 
-wat betekent ‘naar de voorkennis’ (dat God de toekomst kent en die stuurt), is God de Enige die alles van ons weet 
(ja), wist God dat je geboren zou worden, hoe kan God ons helpen als Hij de toekomst weet (door ons klaar te 
maken voor de toekomst en voor te bereiden voor het toekomstige leven met Hem) 
 
Vrijdag 22 oktober: 1 Petrus 1,1-2: woord van de dag is ‘Heiliging’ 
-(voor de ouders) hoe heiligt God ons? (vertel hoe je een christen werd en hoe God je laat groeien om meer als Jezus te 
worden, vraag je kinderen of ze vragen hebben daarover), wat helpt ons in de heiliging (bijbel, gebed, het voorbeeld van 
andere christenen, je ouders gehoorzamen, enz.) 
 
Zaterdag 23 oktober: woord van de dag is ‘Genade’ 
-wat is Gods genade (terwijl je zondiger bent dan jezelf weet, houdt God meer van je dan je beseft), waarom geeft God je 
zijn genade, wat heeft God je allemaal gegeven in zijn genade (leven, gezondheid, gezin, vrienden, blijdschap) 
 


