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Liturgie ochtenddienst ds 
K.A. van der Meer 
 
Votum en zegengroet 
Zingen GK 167,1-3 
Wet van God 
Zingen GK 164 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, Psalm 36 
Zingen Psalm 36,2-3 
Bijbellezing Lucas 1,68-79 
Zingen Psalm 146,3.6 
Bijbellezing Joh 8,12-19 
Zingen LB 75,8-9 
Verkondiging 
Antwoordlied GK 
107,1a,2v,3m,4a 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Opw 334,1-3 
Zegen 
 
 
Liturgie middagdienst, 
16.30u, ds Gerwin Pruijssen 
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 106,1-2 
-GK 17  
Bijbellezingen, zie onder  
Zingen Psalm 128  
Preek, tekst, zie onder, gebed 
Zingen Psalm 116,1-3  
Geloofsbelijdenis gesproken 
Zingen GK 167  
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven  
Slotzang LB 297  
Zegen  
 
Leesgedeelte(n): Spreuken 
31 en 1 Petr 3,1-6 
Tekst: 1 Petr 3,1-6 
 
Om over door te denken: 
 ‘…vrouwen hebben een 
probleem, maar dat probleem 
is niet ‘de man’. Het probleem 
is zonde. Zonde gooit alles door 

elkaar, ook het goede dat God 
in gedachten had toen Hij de 
man ontwierp en de vrouw.’ 
Carolyn McCulley, Vrouwen 
geloof in een feministische wereld 
 
‘Alle mannen zouden tyrannen 
zijn als ze de kans kregen’ – 
Abigail Adams   
 
 
Samenvatting preek: 
Wat een onderwerp! Staat zo 
haaks op wat de Bijbel wijsheid 
van de wereld noemt! 
 
Thema: ‘Christenen onder 
druk: de vrouw en het 
huwelijk!’ 
1. Drie visies op gezagsverhou-
dingen tussen man en vrouw. 
2. Wat bedoelt Petrus met 
‘erken het gezag van uw man’?, 
vs 1a. 
3. Toepassing: huwelijk op 
basis van liefdevolle trouw. 
4. Wat bedoelt Petrus met ‘je 
schoonheid ligt verborgen in je 
hart’?, vss 3-5. 
 
1.Wat Petrus in vs 1 zegt staat 
in het kader dat hij het over 
gezag heeft. Zie 2,13-25 maar 
ook rest tot en met 4,11. 
Drie visies: feminisme leerde 
dat man en vrouw gelijk waren, 
gevolg concurrenten. 2e: 
Gelijkheids-denken: christelijke 
versie feminisme wat vergeet 
dat man andere 
verantwoordelijkheid heeft dan 
de vrouw. 3e: Man en vrouw 
vullen elkaar aan, drie cirkels 
met binnenin vrouw, 
daaromheen man, daaromheen 
God. 
 
2.Hoe kan een vrouw zich 
onderwerpen aan haar man? Vs 
1, iets van moeten? Verdienen? 

Blijkt uit gedrag, zorg, leiding, 
toewijding, wat hij voor haar 
over heeft. Efez 5, Jezus is vb 
hoe diep God kerk liefheeft. 
Hoe won God hart van ons? 
Hoe wint de man het hart van 
zijn vrouw?  
 
3.Toepassing: huwelijk is een 
verbond, toewijding. Onze 21e 
eeuwse visie op liefde: liefde is 
een gevoel. De bijbel begint 
niet bij wat ik ervoor terugkrijg 
maar wat ik kan geven. 
Huwelijksbeloften. Trouwen = 
ik zal trouw zijn! Niet op grond 
van gevoel of sex, maar op basis 
van beloofde trouw. 
 
4.Schoonheid? Is Petrus tegen 
oorbellen, enz? Verhouding. 
Schoonheidsideaal. Eenzijdig-
heid zorgt ervoor dat je je hart 
vergeet. Het gaat Petrus om 
wijsheid, Spreuken 31. 
 
 
Verwerkingsvragen om 
SAMEN over door te 
praten: 
1.Wat leert dit gedeelte over 
het huwelijk?, (wie mogen er 
trouwen? / wie bepaalt de 
regels voor het huwelijk?) 
 
2.Wat zeggen de verzen 1-6 
over het gedrag van de vrouw? 
Wat doet het met je als je 
zonder respect behandeld 
wordt? 
 
3.Waarin ligt als vrouw jouw 
schoonheid? Houd je van God 
en erken je het gezag van je 
man? Waarom wel? Wat 
belemmert je daarin? 
 
 

Z.O.Z.  

Zaaigoed     
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AGENDA: 
Gespreksavond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen jonger dan 12: maandag 28 februari, in 
Loppersum om 20u. 
Gespreksavond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen ouder dan 12: maandag 14 maart. 
Gemeentevergadering 31 maart 
 
Alpha-Cursus: er gaat in onze gemeente een Alpha-cursus draaien! Dat is een niet alleen een heel gezellige 
cursus want we beginnen iedere avond met lekker samen eten. Maar het is ook een heel leerzame cursus omdat 
we in 10 avonden de basics van het christelijk geloof leren kennen. 
Maar we kunnen nog niet beginnen, want we zoeken nog 3 gemeenteleden die voor de cursus willen bidden. Wie 
de cursus in gebed wil steunen, graag je opgeven bij Gerwin. 
De cursus wordt gegeven bij Bennie en Corine Bouwman, die willen graag hun hart en huis hiervoor openstellen.  
We beginnen op 1 maart om 17.30u en het duurt tot 19.30u.  
Wie graag mee wil doen is van harte welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugde! Ga dan even naar Gerwin en 
geef je op. 
Meer info op de websites, www.gkvloppersum.nl en www.alpha-cursus.nl  
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
Dinsdagavond: Groep 2 en 3 door Gerande Sikkema: Groep 2: De feestdagen op volgorde kennen en de 
betekenis ervan weten... Voor enkelen nog best lastig. Daarom is dat ook weer het huiswerk voor iedereen. 
Verder hebben we besproken wat Jezus in de hemel doet. Zijn voornaamste taak is onze advocaat zijn en bij de 
Vader voor ons pleiten. Jezus heeft de straf, die wij moeten krijgen, al uitgezeten! Heel bijzonder. Hij is de beste 
advocaat die wij ons kunnen wensen. Jezus is ook in de hemel als 'onderpand' en zend zijn Geest als 'tegenpand'. 
Dit hebben we in de les besproken. De drie punten van de hemelvaart worden uit het hoofd geleerd door Dirk-
Jan en Frank. 
Groep 3: We zijn verder gegaan met het leven als christen in de wereld van vandaag, aan de hand van 1 Pet 2:11-
3:12 (net als in de preken. Toeval?:)) Helaas waren er nog geen artikelen af. Die verwacht ik deze week nog.  
Volgende week is het vakantie, dan mogen we een weekje op adem komen. De week daarna verwacht ik de 
ouders van de catechisanten om 19.00 uur. Dat is op 1 maart. Als u niet kunt, graag afbellen/afmailen: 
ggsikkema@gmail.com  
Woensdagavond: Groep 1, in de afgelopen week was Minie ziek en heeft men. Jan Stoel catechisatie gegeven. 
Er is doorgesproken over wat het betekent om God te kennen en te leren kennen. Voorbeeld was: verliefd 
worden, dan wil je alles over die ander te weten komen. Volgende week vakantie!  
Woensdagavond: Groep 4 door Bernard en Marlet Verbree om 20.30-22u. Vakantie. 
Belijdeniscatechisatie: donderdagavond 20.30u Gerwin Pruijssen. Laatste 3 persoonlijke gesprekken gehad. 
We hebben doorgesproken over bidden. Wat zo moeilijk is: je mag God vragen wat je op je hart hebt, maar aan 
de andere kant bid je ook: ‘uw wil geschiede!’ Volgende week vakantie! 
 
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 in Christus zijn en werkt Gods Geest de Here Jezus in je hart en leven.  
 
Zondag 20 febr: gezin: Ex 1 / persoonlijk: Luc 7 
 
Maandag 21 febr: gezin: Ex 2 / persoonlijk: Luc 8 
 
Dinsdag 22 febr: gezin: Ex 3 / persoonlijk: Luc 9 
 
Woensdag 23 febr: gezin: Ex 4 / persoonlijk: Luc 10 
 
Donderdag 24 febr: gezin: Ex 5 / persoonlijk: Luc 11 
 
Vrijdag 25 febr: gezin: Ex 6 / persoonlijk: Luc 12 
  
Zaterdag 26 febr: gezin: Ex 7 / persoonlijk: Luc 13 
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