
Liturgie ochtend-
dienst
Votum/zegengroet
Aanbidding: 
-Psalm 108,1-2
-GK 160 
Wet van God
Zingen Psalm 138,1-2
Gebed
Schriftlezing(en)
Verkondiging, thema, 
zie onder, gebed
Zingen Psalm 145,4-5
Dank- en 
voorbedegebed   
Inzameling gaven
Zingen GK 103,1.4.7
Zegen

Bijbelgedeelte(n): 
Hand 16,6-18, 
17,16-21.32-33 en 
19,11-20
Tekst: Hand 19,20

Om over na te 
denken:
'[Over Hand 19,18] 
Deze mensen moesten 
weten dat Jezus niet 
een of andere hulp-
geest was. Hij was veel 
meer dan dat, want 
Jezus wil trouw aan 
Hem alleen. Zij 
moesten groeien in de 
kennis dat de kracht 
van God anders was 
dan magische krachten. 
Die wordt verkregen 
door een intieme 
relatie met de Verrezen 
Here Jezus die hen in 
staat stelt te delen in 
zijn autoriteit over die 
onzichtbare wereld.' - 

Clinton Arnold, '3 
Cruciale vragen over 
geestelijke strijd'

Samenvatting preek:
Afgelopen weken?

Thema: 'Gods Woord 
overwint omdat het 
mensen in de vrijheid 
zet!'
1. Hoe God mensen 

bevrijdt.
2. Wat betekent dat 

voor ons?
 
1. 19,20 kijkt niet 
terug naar alles vanaf 
16,6,  maar naar 
bevrijding beschreven 
in hfdst 19,11-19. Vs 
20, hoe? Mensen 
bevrijd van magie. In 
hfdst 19 maar ook in 
16,16-24. Bevrijding 
door het evangelie, 
omdat Jezus leeft.  
Hand 16,16, slavin 
heeft geen naam, werd 
geexploiteerd door 
'bezitters'. Toekomst 
voorspellen = 'geest 
van Python'. Vs 17: 
geloofsuitspraak? Jes 
14,14. Paulus drijft die 
geest uit, bevrijdt haar.
2e vb.: Hand 19,20, 7 
bezweerders van boze 
geesten gebruiken 
Jezus' Naam. Efeze 
centrum magie. God 
zet daar iets tegenover, 
vss 11-12. 
Syncretisme: uit 
verschillende religies 
iets meepikken. Vs 18: 
jonge christenen waren 

nog in ban van magie, 
die worden bevrijd.

Toepassing:
-God is machtiger, 
Matth 10,28.
-'bezit' duivel?, slavin, 
vrijgekocht, Rom 8,38.
-christen kan beinvloed 
worden, Hand 19,18, 
Efez 4,27.
-wij en magie?, 
heidendom, dingen 
waardoor je in 
aanraking komt met…
Heilige Geest werkt 
door het evangelie.

Liturgie middagdienst 
Loppersum, br Tom 
Hiemstra, 14.30u
Votum en zegen
Ps. 98 : 1, 3 en 4
Lezing:  Marcus 8 : 27 
-  9 : 1
Ps. 84 : 3, 4 en 5
Lezing:  Zondag 12 (vr 
+ antw 31 en 32)
Preek
Gz. 123 : 2 en 3
Gz. 179 a
Collecte
Ps. 89: 7 en 8
Zegen

Liturgie middagdienst 
Westeremden, br Piet 
van der Molen14.30u
Lezen Gen.6:5-13
          Gen.8:15-9:7
          2 Petr. 3: 1-7
Tekst Gen. 9:8-17
Ps 93:1 2 3
Ps 104: 2 8 10
Ps 90:1
Ps 90: 2
Gez 118:1

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com 
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AGENDA:
Maandag 24 oktober, Commissie kleine kerken, bij Teije Penninga in Ten Post, 20u
Woensdag 26 oktober, Bijbelstudievereniging 'Onderzoek de Schriften', hfdst 9: 
'Gekrenkte liefde, is de hel er uiteindelijk wel?'
Zondag 30 oktober, Jeugdgroep Loppersum en Westeremden
Maandag 31 oktober, kopij inleveren Kerkblad Westeremden: kerkblad@gkv-
westeremden.nl 
Dinsdag 1 november, kopij inleveren Kerkblad Loppersum: 
kerkblad@loppersum.gkv.nl 
Zaterdag 5 november, Open Doors Dag (Organisatie voor vervolgde christenen) te 
Zwolle, thema: 'Vervolgd maar niet vergeten' (met speciale aandacht voor kinderen 
van vervolgde christenen. www.opendoors.nl 

MEDEDELING:
De kinderen die vorige week een briefje hebben gekregen, mogen na de 
ochtenddienst nog even blijven.

CATECHISATIES:
Groep 1: we hebben een goede avond gehad. We konden goed spreken en luisteren 
met elkaar. We hebben bekeken wat we dit jaar van elkaar verwachten en een 
oefening gedaan rondom wie God voor ons is. Nét niet afgekomen. Hier gaan we na 
de vakantie nog even mee bezig. Verder was het huiswerk: Nadenken over het zelf 
lezen van de Bijbel of een dagboekje. Doe je dat wel of niet? Waarom? Als je een 
dagboekje evt wilt gaan lezen of al leest, neem het dan mee! Hier zullen we de 
komende tijd mee bezig gaan. 27 oktober gaan we verder.
 Groep 2: een jongensgroep. Erg leuk! We zijn positief van start gegaan. We willen 
dit jaar verder gaan met een relatie opbouwen met God. Dat is soms moeilijk. Het 
helpt ons als we God beter leren kennen. Dat gaan we de komende tijd dan ook 
doen. We gaan kijken naar wie wij zijn in Gods ogen. Hoe zijn we bedoeld? 25e 
verder!
 Groep 3: ook hier een positieve start. Serieuze mensen die willen nadenken over 
wie God voor hen is en wie zij voor God zijn. Het huiswerk voor deze groep is het 
lezen van de bijbelteksten die ik heb uitgedeeld. Geef ook even een reactie weer op 
deze bijbelteksten. 25 oktober zie we elkaar weer!
En als reminder over wat je meeneemt elke keer: JE MAPJE - SCHRIJFPAPIER - PEN - 
BIJBELS - (BOEK WAARUIT WE WERKEN nog niet voor alle groepen)
Belijdeniscatechisatie - A.s. dinsdag 25 oktober gaat het over hfdst 1.6-11, zie 
ook onze Facebook-pagina: 'Catechisatiegroep Wat en waarom ik geloof'

BIJBELLEESROOSTER VOOR JOU / JE GEZIN:
Een Bijbelleesrooster over de kracht van Gods Woord:
Maandag 1 Joh 5,19: wat is wel in de macht van de duivel, maar wat dus NIET?
Dinsdag 1 Joh 3,8: waarom is Jezus gekomen?
Woensdag Luc 10,19: welke autoriteit heb je dus als christen?
Donderdag Rom 16,20: dat schrijft Paulus aan christenen zoals wij.
Vrijdag 1 Petr 5,8-9: wat moeten we dus de hele dag zijn, 24/7?
Zaterdag Jak 4,7, wanneer heeft de duivel dus geen vat op je?
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