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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: LB 447,1.3-5 en 
Psalm 27,1.3.5.7 
Wet van God 
Zingen Psalm 119,63-65 
Gebed om de Heilige Geest 
Zingen GK 23 
Bijbellezing, zie onder 
Verkondiging, tussenzang 
Psalm 118,8, gebed 
Zingen GK 158 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Psalm 117 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 
2,1-10 en 1 Joh 2,12-17 
Tekst: 1 Petrus 2,4-10 
 
 
Om over door te denken: 
‘Het gebeurt vrijwel nooit dat 
slechte gewoonten of tekort-
komingen verdwijnen door een 
proces van ‘uitroeien’. In ieder 
geval gebeurt dat nooit door 
gebruik te maken van je 
verstand, of door je gedachten 
met alle kracht erop te richten. 
Maar wat niet op die manier 
vernietigd kan worden, kan wel 
van z’n kracht worden beroofd. 
Net zoals de ene smaak in de 
plaats kan komen van een 
andere. Het gevolg is dat die 
slechte gewoonte z’n regerende 
kracht verliest in je gedachten. 
Het verlangen van het hart om 
iets te hebben om zich op te 
richten, is niet te verslaan. De 
enige manier om je hart  van de 
kracht van een oude 
genegenheid te beroven, is door 
de uitdrijvende kracht van een 
nieuwe genegenheid.’ –  
Thomas Chalmers (uit preek: 
‘The Expulsive power of a New 
Affection’) 

Samenvatting preek: 
Thema: ‘Christenen onder 
druk: Jezus, is Hij kostbaar 
voor je of niet?’ 
1.De steen – en waarom die 
steen kostbaar is. 
2.Je hart – en hoe je hart 
omgaat met alles wat kostbaar 
is. 
3.Jij en Jezus – hoe Hij kostbaar 
voor je wordt en blijft. 
 
1.Beeld: bouwen van een huis. 
1. Eerste steen bepaalt rest. 2. 
Perfecte steen. 3.Sterke steen. 
4.Kostbare steen. 
Petrus: voeg je bij Hem! Hoe? 
Door tegen jezelf te zeggen: dat 
moet, daarmee dien je Jezus? 
Nee, dan sla je het belangrijkste 
over! Wat? Vs 7: Hij is kostbaar 
voor u. Alleen als Jezus echt 
kostbaar voor je is, als het zo 
werkt in je hart, ga je naar hem 
toe en voeg je je bij Hem. 
 
2.Ons hart, hoe werkt dat in 
ons hart als je iets mooi vindt? 
Let er es op hoe vaak Petrus 
woorden gebruikt die beschrij-
ven wat in je hart omgaat! 
Verlangen, 2-3, ondervonden, 
vs 3, u hebt Hem lief, hfdst 1,8. 
U ervaart een onuitsprekelijke 
vreugde, 1,8. Denk ook maar 
ad Psalmen, het hart. Geloof 
bestaat voor een groot deel uit 
emoties/gevoelens. Argwaan 
bij gereformeerden omdat die 
bang waren voor onbalans. Hoe 
gaat je hart om met dingen die 
kostbaar zijn? Calvijn: ‘hart is 
afgodenfabriek’. Zonde is: naast 
of in plaats van God iets of 
iemand hebben wat belangrijker 
voor je is dan God. 
1,14: begeerte. Er staat ‘over-
verlangen’ of  ‘te-verlangen’. 
Zonde is goede/mooie dingen 
die God geeft TE belangrijk 

gaan vinden, TE veel waarde 
aan hechten. Hart is steeds 
bezig om van mooie dingen 
afgoden te maken. 
 
3.Is Jezus je kostbaar? Werkt 
het zo in je hart? Waar leef je 
voor, wat is je redder, waarmee 
vul je de leegte van je hart? Vs 
7: verdwijnen afgoden door 
jezelf erom te bestraffen, stom 
te vinden, jezelf erom te 
vermanen? Nee, zie dat Jezus 
kostbaarder is, dat Hij grotere 
liefde is dan al die andere 
dingen waar je hart zo naar 
uitgaat. Afgoden verjaag je niet 
op wilskracht, hun aantrekkings 
kracht verminder je door Jezus 
aantrekkelijker voor je hart te 
maken. Je huis? Huis in de 
hemel zal mooier zijn. 
Hoe wordt Jezus allerkost-
baarst? Vs 4: kom naar Jezus. 
Vs 9: zie hoe God naar je kijkt. 
Zoals de Vader naar Jezus kijkt, 
zo kijkt Hij naar jou. Verbond: 
wat voor Jezus geldt, geldt voor 
jou. 
 
 
Verwerkingsvragen om 
SAMEN over door te 
praten: 
1.Heb je wel eens gemerkt dat 
het niets uithaalt om je in eigen 
kracht tegen zonden te 
verzetten? 
 
2. Wat is er in je hart/leven dat 
aantrekkelijker voor je is dan 
Jezus? Wat ga je daaraan doen? 
 
3.Plan een moment om naar 
Jezus te gaan en je hart te laten 
veroveren door Gods Liefde 
bewezen in Jezus.  
 

Z.O.Z.  
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AGENDA: 
Tweede avond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen ouder dan 12. Maandag 31 januari, 
Loppersum, 20u. 
Derde avond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen jonger dan 12 gepland. Die zal plaatsvinden op 
maandag 28 februari, in Loppersum om 20u. 
 
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
Dinsdagavond: Groep 2 en 3 door Gerande Sikkema. Groep 2 om 19u: ging afgelopen keer over rijke jongeling 
en zijn schatten: wat staat voor jou op de eerste plaats? Huiswerk: vr./antw. 44 HC. Groep 3 om 20u ging 
afgelopen week over de kerk: wie is de baas? Huiswerk: leren vraag en antwoord 74 voor wie het niet kenden. 
Vraag van Gerande aan de ouders: help je kinderen bij persoonlijk Bijbel lezen, dat vinden ze moeilijk! 
Woensdagavond: Groep 1 door Minie Stoel om19u. We zijn bezig geweest  met het verhaal van Jezus. ‘De 
koning is dood.’ Daarover moeten de vragen beantwoord worden. Bereid het gedeelte voor over ‘de Koning staat 
op!’ 
Woensdagavond: Groep 4 door Bernard en Marlet Verbree om 20.30-22u: ‘Discipel voor het leven’ over 
discipel van Jezus zijn.  
Belijdeniscatechisatie: donderdagavond 20.30u Gerwin Pruijssen, afgelopen week hfdst 13: Jezus volgen kan 
niet zonder de kerk! We hebben in twee groepen heftig gediscussieerd. De ene groep verdedigde de stelling: je 
kunt best zonder de kerk geloven. Andere groep verdedigde de stelling: je hebt de kerk nodig! Vraag de jongeren 
zelf hoe het was! Huiswerk: vr./antw. 54 en 55 HC. 
 
 
 
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.  
 
Ik heb de Bijbellezingen uit een Bijbel-lees-rooster van Robert Murray MacCheyne waarmee je in twee jaar de 
hele Bijbel doorleest: 
 
Zondag 23 jan: gezin: Gen 23 en persoonlijk: Matth 23 
 
Maandag 24 jan: gezin: Gen 24 / persoonlijk: Matth 24 
 
Dinsdag 25 jan: gezin: Gen 25 / persoonlijk: Matth 25 
 
Woensdag 26 jan: gezin: Gen 26 / persoonlijk: Matth 26 
 
Donderdag 27 jan: gezin: Gen 27 / persoonlijk: Matth 27 
 
Vrijdag 28 jan: gezin: Gen 28 / persoonlijk: Matth 28 
  
Zaterdag 29 jan: gezin: Gen 29 / persoonlijk: Marc 1 
 


