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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
Zingen GK 90 en Psalm 121,1  
Wet van God 
Zingen Psalm 51,2.4 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder  
Verkondiging, tekst, zie onder 
Zingen Psalm 134 Viering 
Heilig Avondmaal 
-lezen formulier 
-zingen voorafgaand, LB 87,1  
-rondgang met brood en wijn 
-zingen LB 87,2.4 
Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  
Slotzang LB 296 
Zegen  
 
Leesgedeelte(n): 1 Tim 3,1-
13 
Tekst: 1 Tim 3,8-13 
 
Om over door te denken: 
‘De Schrift staat de vrouw het 
leren in de gemeente niet toe. 
Voor sommigen zijn de bijbelse 
gegevens eigenlijk niet meer 
interessant omdat zij catego-
risch bijbelse gegevens als 
tijdgebonden ter-zijde 
schuiven. Al zou de Bijbel geen 
diakones kennen, dan zou men 
vandaag nog de vrouw toelaten 
tot alle ambten in de kerk. […]  
Het is onmogelijk dat de oud-
sten of opzieners die de ge-
meente bij en onder het woord 
moeten houden, in eigen 
persoon alles verrichten wat 
nodig en gewenst is voor goed 
functioneren van de gemeen-
schap der heiligen. Zij kunnen 
daarvoor geschikte broeders en 
zusters aanwijzen en hen met 
speciale  verantwoordelijkhe-
den in de kerk belasten. 
Daarvoor is geen bevestigings-

formulier nodig, wel een offi-
ciele aanwijzing en toetsing. Op 
deze wijze zou de positie van de 
vrouw als medewerkster in 
Christus duidelijk naar voren 
komen.’ – Prof. dr J. van 
Bruggen, Ambten in de 
apostolische kerk 
 
Samenvatting preek: 
Thema: Diakenen hebben de 
leiding over het functioneren 
van de gemeente als 
gemeenschap!’ 

1. Waardig?, vs 8. 
2. Oprecht?, vs 8. 
3. Ambt M/V?, vs 11. 

 
1.Wat betekent het dat een 
diaken zich WAARDIG moet 
gedragen? Karakter. Respect, 
serieus, en dat blijkt uit z’n 
leven. Voorbeeld. 
 
2.Wat betekent het dat een 
diaken OPRECHT moet zijn? 
Niet nep, maar integer en 
authentiek. Heeft zichzelf onder 
controle als het gaat om 
alcohol,  en ook niet hebberig 
want diaken weet dat God veel 
meer waard is. 
 
3.Mogen vrouwen diaken 
worden? Vertaling. Rom 16,1. 
Hand 9,40. Filipp 4,2-3. Hand 
18,26. Kijk 1 Tim 2,9-15. Drie 
posities als het gaat om de 
vrouw, feminisme, man en 
vrouw vullen elkaar aan of puur 
hiërarchisch. 1 Petr 3,1-6: man 
en vrouw vullen elkaar aan. 1 
Tim 2,12: in de kerk ook. 
Grens is dat de man alleen 
ouderling of predikant kan 
worden, vrouw niet. Het gaat 
hier om onderwijs geven vanaf 
preekstoel, als uitoefenen van 
gezag over man door onderwijs 

vanuit Bijbel tijdens eredienst. 
Al het niet-ouderling onderwijs 
of werk staat open voor de 
vrouw! Waarom zo? Orde van 
de schepping. Man moest 
namen geven = heerschappij 
voeren. Door liefdevol te 
beschermen, hij neemt 
verantwoordelijkheid. Verschil 
tussen toen en nu is dat diaken 
veel meer armslag had. Leiding  
ligt bij oudsten, 1 Tim 4,14, 
Titus 1,5, 1 Petr 5,5. Oudste is 
functienaam. Diaken is 
aanduiding van wat ‘ie doet. 
Woord ‘ambt’, oudste heeft 
ambt = regeerambt. Man en 
vrouw kunnen diaken zijn. 
Leiding van de gemeente ligt bij 
ouderlingen. Diaken en 
kerkenraad. Jezus is Grote 
Dienaar, wij allemaal zijn 
dienaars, Joh 12,26. 
 
 
Liturgie middagdienst, 
16.30u 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: 
Zingen Psalm 89,13.17 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing en verkondiging, 
gebed 
Zingen Psalm 25,7.10 
Geloofsbelijdenis gelezen, LB 
107,3-4 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Psalm 138,2-4 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n) / tekst: Jes 
43,1-4 en 2 Petr 3,1-18 
Preekthema: ‘P van TULIP: 
volharding van de heiligen!’ 
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AGENDA: 
Gespreksavonden opvoeding 12+:  we hebben afgelopen maandag weer een goede en open avond gehad. 
Vervolg zal iets anders zijn. Een keer een spreker van buiten, afgewisseld met een avond om door te praten. Maar 
hoe dat er precies uitziet, blijft spannend! Houd Zaaigoed in de gaten! 
Alphacursus, dinsdag 29 maart, 17.30u bij Bennie en Corine, Stedumerweg 22.  
 
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
Dinsdagavond: Gerande Sikkema, groep 2, 19.00u: de vruchten van de Geest. 2 kinderen kenden ze goed, die 
zijn vrij van leren, de rest mag ze nog een keer oefenen voor komende week. Ik was misschien ook niet helemaal 
duidelijk geweest in de opdracht, sommigen hadden heel netjes Gal 5: 22 geleerd, ik bedoelde ook vs 23. Dus alle 
vruchten. Afgelopen keer hebben we daarover doorgesproken. Wat is een christelijk leven? Hoe gaat dat? Ben je 
dan nog dronken elke week? Lastig voor sommigen om dat stuk van het leven ook te zien in het licht van Christus. 
Ja, héél je leven is van Hem. De volgende keer gaan we alle werken van Jezus nog eens bij langs. Zijn vernedering 
en verhoging. En dan gaan we aan de slag met wat dat nu voor ons betekend, wat dat met ons doet, dat Hij dat 
voor ons deed! Dus leren: vrachten van de Geest 
 Groep 3, 20.00u: de eerste les over puur de Bijbel. Er is gelezen door enkele jongeren! Ik merk dat ze daarin 
goed hun best doen, om zo veel te lezen en opnieuw te kijken naar bekende verhalen. Er worden verrassende 
ontdekkingen gedaan! Hebt u bijvoorbeeld wel eens het begin van Gen 6 gelezen? Wat betekend dat? Zonen van 
goden? Het zijn pittige lessen, maar zolang de jongeren aangeven dat ze dat kunnen behappen gaan we vrolijk 
door! De jongeren gaven aan om voor de volgende keer weer te gaan lezen. Dat is een voorwaarde voor het 
slagen van deze lessen. Voor de volgende keer lezen: Gen 11-20 Leesvragen: maak eens een stamboom van Nahor 
(11:24) en verwerk daarin Abram, Nachor, Haran, Lot, Sarai, Milke, Terach en Jiska. Wat is verbond? En kijk 
eens kritisch naar Sodom en Gomorra. Wat is hun zonde? Verder natuurlijk jouw eigen vragen meenemen. Dit 
gaan we in de les behandelen. 
Woensdagavond: Groep 1 door Minie Stoel om19u.  
Woensdagavond: Groep 4 door Bernard en Marlet Verbree om 20.30-22u. Deze week gepraat over lucas 6: 
27-38. Anderen behandelen zoals jij zelf graag behandeld wilt worden. En je vijanden liefhebben?, er voor bidden? 
Eigenlijk vonden we allemaal dat dit te veel gevraagd was. Maar wanneer je kijkt hoe Jezus ons ziet, vergeeft. 
Ook al voelt het anders, soms kan je dus ook, alleen met kracht van God kiezen voor een bepaalde handeling. 
Wanneer je dus vijandig, kwaad, gemeen behandeld wordt, niet alleen die ander negeren, terugpakken maar 
proberen dit met God te delen en een positieve reactie terug te geven. Zo bepaalt de ander niet jouw gedrag, 
maar zet jij door de werking van God de ander tot nadenken. 
Belijdeniscatechisatie: donderdagavond 20.30u Gerwin Pruijssen. Afgelopen week hebben we gesproken over 
Bijbel-lezen. Opdracht voor komende donderdag: Bijbelboeken kennen. Verder, Bijbelstudie over Efez 4,17-24, 
vooral vers 20. Vragen heb je gekregen! 
 
 
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 mrt: gezin: Exod 31 / persoonlijk: Joh 10 
Maandag 21 mrt: gezin: Exod 32 / persoonlijk: Joh 11 
Dinsdag 22 mrt: gezin: Exod 33 / persoonlijk: Joh 12 
Woensdag 23 mrt: gezin: Exod 34 / persoonlijk: Joh 13 
Donderdag 25 mrt: gezin: Exod 35 / persoonlijk: Joh 14 
Vrijdag 25 mrt: gezin: Exod 36 / persoonlijk: Joh 15 
Zaterdag 26 mrt: gezin: Exod 37 / persoonlijk: Joh 16 


