
Liturgie ochtend-
dienst
Votum/zegengroet
Aanbidding:
-GK 178,1-2.5
-Gk 101,1-2
Wet van God
Gebed

Moment voor de 
KinderBijbelClub

Schriftlezing(en), zie 
onder
Verkondiging, thema, 
zie onder, gebed
Zingen Psalm 87,1-5

Viering Heilig 
Avondmaal
-GK 125

Dank- en 
voorbedegebed  
Inzameling gaven
Zingen LB 21,1.3.7
Zegen

Leesgedeelte(n): Hand 
1,1-14 en 6,1-7
Tekst: Hand 1,8 en 6,7
Preekthema: 'Hoe het 
begon in Jeruzalem..!'

Om over na te 
denken:
'De apostelen waren 
bewust van de streken 
van de duivel. Wij 
hebben vandaag de 
geestelijke 
gevoeligheid nodig om 
het werk vand e Heilige 
Geest en dat van de 
duivel te herkennen 
(5,3). We hebben ook 
het geloof van hen 
nodig in de naam van 

de Here Jezus die door 
zijn autoriteit de 
machten van de 
duisternis omver kan 
werpen.' - John Stott

Samenvatting preek:
Nieuwe prekenserie: 
lange lijnen: hoe ging 
het evangelie de wereld 
over? Maar ook: 
momentopnames.

1. Wie heeft Hande-
lingen geschreven? 
Lucas, en hij schreef 
ook het 2e evangelie.
2. Waarover gaat het
boek Handelingen? Drie 
elementen: 1,8: 
beginpunt van een 
lange lijn die Lucas 
trekt: het evangelie 
verspreidde zich via…
2e: het evangelie 
verspreidt zich door 
het getuigenis van 
mensen.
3e: Lucas geeft 6 
samenvattingen om te 
laten zien wat het 
effect was: 6,7 / 9,31 / 
12,24 / 16,5 / 19,20 / 
28,31.

3. 6,7: 'Het Woord van
God nam steeds meer 
toe…' Luc 13: groei van 
het mosterdzaad. Kan 
Gods Woord groeien? 
Gaat om de verkon-
diging en dat velen 
reageren met geloof.

4. Tegenwerking van
de duivel. Verkondiging 
van Gods Woord 
verspreidde zich 
ondanks tegenwerking 

van de duivel. Hfdst 4: 
christenen werden 
bang gemaakt, en wij? 
Hfdst 5: hypocrisie in 
de gemeente, een sfeer 
van onechtheid, wordt 
die doorbroken of in 
stand gehouden? Hfdst 
6: kiezen de oudsten 
voor hun kerntaak, of 
niet? Gezonde 
gemeente is een 
gemeente die oudsten 
daarvoor afstaat. 
Onderlinge zorg in de 
gemeente. Hoe kijk je 
naar je ouderling? Hoe 
gezond wil je als 
gemeente zijn?

'Het Woord van God 
verspreidde zich steeds 
meer…'

Liturgie middagdienst
Votum en zegengroet
Zingen LB 328
Gebed om de Heilige 
Geest
Bijbellezing, zie onder
Zingen Psalm 62,1.4
Verkondiging
Zingen GK 89
Dank- en 
voorbedegebed
Geloofsbelijdenis, GK 
161
Inzameling gaven
Slotzang Psalm 
16,1.3-4 
Zegen

Leesgedeelte en tekst:  
Psalm 16

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com 
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AGENDA:
19 sept kerkenraadsvergadering Loppersum, aanvang 19.45u
4 oktober, Startavond van de catechisaties, door Gerande en Gerwin. Noteer in uw 
agenda! Week erna beginnen de lessen.
9 oktober, Gospelzanger Brian Doerksen geeft een extra concert in Loppersum, zie 
www.lopsternijs.nl 

INFO:
De jongere jeugd van onze gemeenten Loppersum en Westeremden hebben een 
uitwisselingsweekend met Zuidwolde. Dat is belangrijk voor onze grote kids. Laten 
we bidden dat ze een heel mooi uitwisseling hebben gehad!

Wie wil wel eens de Bijbellezing verzorgen? Zet je naam op het vel papier aan de 
muur in de kerkzaal. De Bijbel is het Woord van God voor de gemeente van God!
Je kunt ook nog je idee-en en vragen kwijt op de vellen papier die aan de muur in 
de kerkzaal hangen. 

BIJBELLEESROOSTER VOOR JOU / JE GEZIN:
Een Bijbelleesrooster over de verspreiding van Gods Woord:
Maandag Gen 3,13-15
Dinsdag Gen 12,1-3
Woensdag Psalm 67
Donderdag Matth 24,3-14
Vrijdag Rom 1,16-17
Zaterdag Openb 21,1-4

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com 
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