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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: GK 123 en LB 126 
 
Wet van God 
Psalm 134 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing, zie onder 
Verkondiging, gebed 
Zingen Psalm 139.1.11 
 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 71 (in canon) 
Zegen 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 
1,13-21 en Efez 6,10-20 
Tekst: 1 Petrus 1,13-21 
 
 
Om over door te denken: 
‘Denken is de activiteit van het 
onderzoeken wat in het licht 
van gegeven feiten of 
vooronderstellingen waar is of 
wat niet waar kan zijn. Ons 
denken interpreteert en 
verwerkt de informatie die we 
hebben en stelt ons in staat de 
dingen in relatie tot andere 
zaken te zien. Het brengt foute 
of misleidende ideeën aan het 
licht. […] Tegenwoordig zijn 
we geneigd het belang van 
logisch denken voor een sterk 
geloof te onderschatten. Het is 
rampzalig dat sommige mensen 
het denken op zich, zelfs 
beschouwen als strijdig met 
geloven. Zij beseffen niet dat zij 
door dit te doen God niet eren, 
maar simpelweg gehoor geven 
aan de diep anti-

intellectualistische stroming van 
het westerse nivellerings-
denken. […] Met andere 
woorden: helder denken 
betekent het opnemen van de 
informatie van de Schrift in een 
denken dat wordt geleid en 
gesterkt door de Heilige Schrift 
en het jagen naar de waarheid 
met het vastberaden doel uit 
haar te leven’ – Dallas Willard, 
Heel je ziel en zaligheid, Worden 
als Jezus  

 
 
Samenvatting preek: 
Thema: ‘Christenen onder 
druk: het gevecht om je 
denken!’ 
1.Wat betekent ‘laat je geest 
paraat zijn’? 
2.Wat betekent:’wees heilig 
want God is heilig’? 
Hoe heilig je de Here God in je 
denken? 
 
1.Het gaat in deze vss om 
‘heilig leven’. De christenen 
stonden onder druk en 
dreigden de moed te verliezen, 
vs 13. Ze werden christen en 
werden gekleineerd, bespot, 
gepasseerd bij zakelijke deals. 
‘Is Jezus me dit wel waard?’ 
Petrus zegt: ‘laat je geest paraat 
zijn’. Beter: omgord de heupen 
van je verstand. Beeld = lange 
jassen die het moeilijk maakten 
om te bewegen. Optrekken en 
rennen! Nederlands: blijf bij de 
les! Koppie erbij! Je verstand 
opstropen?, Door-denken: 
paraat zijn! 
 

2.Wat betekent het dat God 
heilig is? Vs 16: Leviticus, hfdst 
19. Wat de Here God tot GOD 
maakt is zijn heiligheid. Heilig 
= TOTAAL ANDERS DAN 
WIJ. Afgezonderd, apart gezet. 
Ex 15,11: ‘wie is aan U gelijk?’ 
Zijn liefde is groter dan je 
denkt, Hij is machtiger dan je 
denkt. HEILIGE LIEFDE: niet 
te stoppen, niet te stuiten, 
eeuwigdurende liefde. 
Wat betekent het dat wij heilig 
zijn? ‘Kadosh’, apart gezet. In 
woord heil-ig zit het woord 
HEEL, heilig wil zeggen: ge-
heel voor Hem! Vb.: artikel uit 
de krant. Heiligheid wordt 
vandaag verkeerd begrepen: 
moralistisch, verstikkend, 
afstotend. Je aan regels houden. 
Niet wat ik doe, maar wat 
JEZUS gedaan heeft maakt me 
heilig. 
 
3.Hoe heilig je God in je 
denken? Geestelijke strijd: wat 
beheerst je verstand? Gen 3: de 
duivel valt Eva aan in haar 
denken. Gevoel van zelf-
medelijden en satan redeneert 
met haar. Gen 39: Jozef had z’n 
denken paraat: ‘hoe zou ik 
tegen God kunnen zondigen!’ 
 
Hoe kunnen we God heiligen? 
Vs 13: daarom. Denken richten 
op evangelie, vs 12. Hoe 
vandaag samen bezig zijn met 
het evangelie? 
Laat God tot je spreken, dan 
kan Christus’ vrede in je leven 
komen.  
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AGENDA: 
Zaterdag 25 december, Kerstfeest, gecombineerde dienst Loppersum en Westeremden, half 10 in 
Loppersum! 
 
Tweede avond over geloofsopvoeding kids jonger dan 12, zal plaatsvinden op 10 januari, net als vorige keer: in 
Loppersum om 20.00u. 
 
Tweede avond over geloofsopvoeding 12+ zal plaatsvinden op maandag 31 januari, Loppersum, 20u. 
 
 
 
CATHECHESE: 
Lekker twee weken vakantie…!!! 
 
 
 
BOEKENTIPS: 
-‘Jagen naar heiliging’, J.I.Packer 
 
Meer over geloof en denken: 
-‘Het christendom is zo gek nog niet’, Dinesh D’Souza 
-‘In alle redelijkheid’, Tim Keller 
 
 
 
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.  
 
Voor de rest van het jaar lezen we de Bijbel uit, zodat we op 31 december bij Openbaring 22 uitkomen 
Zondag 19 dec: Openbaring 10 
 
Maandag 20 dec: Openbaring 11 
 
Dinsdag 21 dec: Openbaring 12 
 
Woensdag 22 dec: Openbaring 13 
 
Donderdag 23 dec: Openbaring 14 
 
Vrijdag 24 dec: Openbaring 15 
  
Zaterdag 25 dec: Openbaring  16 
 


