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Liturgie voor de 
ochtenddienst, 10.45u 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 65 en 
GK 165 
Wet van God 
Zingen Psalm 119,7-9 
Gebed om de Heilige Geest 
Zingen voorafgaand 
Bijbellezing, GK 23 
Bijbellezing, zie onder 
Preek, tekst, zie onder,  gebed 
Zingen GK 134,3-6 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Psalm 99,4 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 
1,1-12  
Tekst: 1 Petrus 1,3-9 
 
Om over door te denken: 
 ‘Onze kerken zitten vol met 
‘lekkende’ christenen die niet 
op een manier met hun emoties 
omgaan die bij volgelingen van 
Jezus past. De meeste 
kerkgangers zijn ‘aardig’ en 
gedragen zich ‘waardig’. Er 
komen maar weinig woede-
uitbarstingen voor, tenminste, 
in het openbaar. De 
meerderheid stopt, net als ik, 
die ‘moeilijke gevoelens’ weg 
en vertrouwt erop dat God 
onze edelmoedige pogingen om 
dat te doen zal zegenen. Dit 
leidt ertoe dat we op een 
gedempte manier gaan 
reageren, zoals door passief-
aggressief gedrag bijv. te laat 
komen, sarcastische opmer-
kingen, een vervelende toon en 
het geven van een 
‘stiltebehandeling’. – uit Peter 

Scazzero, Gezond geloof, je 
gevoelsleven in lijn met je 
geloofsleven 
 
Samenvatting preek: 
(inl.) Twee thema’s uit dit 
gedeelte: ons verdriet en onze 
blijdschap. Staan zo tegenover 
elkaar! Je hebt verdriet maar 
wees blij!, dat kan toch niet 
samen? 
 
Thema: ‘Christenen onder 
druk, jouw verdriet en JEZUS’ 
1. Je verdriet 
2. Je blijdschap 
 
1.Vs 6: beproevingen, wij 
denken dan vaak aan anderen 
die lijden, maar Petrus zegt: dit 
gaat over jezelf. ‘Allerlei’ 
beproevingen, het kan van alles 
zijn. Vb’en: succes, ziekte, je 
hebt iets verkeerds gezegd, 
geld, relatie, huwelijk, 
kinderen. Allemaal dingen die 
als we er verdriet van hebben, 
belangrijk voor ons zijn. Hoe 
voelen ze zich onder die 
beproevingen? Verdriet. Onze 
kerken, vooral over kennis, 
alsof gevoel onbelangrijk zou 
zijn. Ben je wel gelovig genoeg 
als je als christen over verdriet 
spreekt? Ontkennen 
werkelijkheid waarin wij leven. 
Bijbel is eerlijk over verdriet, 
Joh 11,35, Jes 53. 
 
2.Hoe ga je om met verdriet? 
Verheug je! Klopt dat? Hoe 
reageren mensen op verdriet?, 
met boosheid, met jaloezie, 
wegduwen vd pijn. Zoeken op 
de verkeerde plek. Maar wat 
bedoelt Petrus met verheugen? 

Niet over datgene wat je 
verdriet geeft, maar IN GOD. 
Wat weegt zwaarder? Beeld 
weegschaal, leg erin wat je 
verdriet geeft maar leg in de 
andere schaal wie God voor je 
is, wat Hij voor je deed, enz. 
Dus, zorg ervoor dat je verdriet 
niet te zwaar is, je leven niet 
beheerst. Maak het niet 
belangrijker dan God. Hoe? 
Ken Gods barmhartigheid, je 
bent geen slachtoffer maar ook 
al maak je er zelf een zooi van, 
Hij is barmhartig. 
Wedergeboorte, je denken is 
vernieuwd en God is de 
belangrijkste voor je. Dan 
gezondheid, dan geld, dan je 
kinderen. Opstanding, bewijs 
dat zonde is overwonnen, 
macht vd zonde is gebroken. 
Erfenis, God is je schat die niet 
in waarde vermindert. Gods 
kracht, ‘houd ik het wel vol?’, 
God laat je niet los in zijn 
kracht! Korte tijd, je leven in 
perspectief zien: leven hier is 
maar kort. Vuur beproefd, wat 
er aan vuil in zit moet eruit. Vs 
8: ‘u houdt van Hem’, 
blijdschap om Jezus.  
 
 
Tekst volgende week: 
-1 Petrus 1,10-12 (Nationale 
Bijbelzondag) 
 
 
Bijbelleesrooster gezinnen: 
-op de volgende pagina vind je 
het wekelijkse leesrooster met 
de verwerkingsvragen voor 
jezelf en je gezin. 
 
Z.O.Z.  
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MEDEDELINGEN: 
Telefoonnummer: vanaf a.s. woensdag hebben Gerwin en Cathelijne een vaste telefoonaansluiting, ons 
nummer wordt niet het nummer dat in het ND heeft gestaan, maar: 0596-567517. 
 
Kennismakingsavond met de jeugd: zaterdagavond 20 november bij fam Harink, vanaf 19.00u 
 
Boekentip: passend bij 1 Petrus 1,3-9: Peter Scazzero, Gezond geloof, je gevoelsleven in lijn met je geloofsleven 
 
Filmtip: vanaf 9 december is de 3e Narnia-film ‘The Voyage of the Dawn Treader’ in de bioscoop te zien in 
Groningen (zie trailer op mijn weblog). Wij gaan met onze kinderen. Wie heeft zin om mee te gaan? 
 
Aanrader: vrijdag 5 en zaterdag 6 nov. zal het toneelstuk ‘Saul’ worden opgevoerd, mee-georganiseerd door de 
missionaire werkgroep, Gereformeerde Kerk Loppersum, 19.30u. 
 
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 jezelf bent en werkt Hij 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.  
 
Komende week Bijbelteksten die te maken hebben 1 Petrus 1,3 
Zondag 24 oktober: 1 Petrus 1,3a, woord van de dag: Kruis van Jezus 
-wat is een kruis?, waarom werd Jezus gekruisigd?, konden gelovigen weten dat de Messias zou sterven (Jesaja 
53,8-12)?, stierf Jezus echt aan het kruis, wat was bewijs daarvoor (Johannes 19,32-37), is Jezus’ graf gevonden? 
 
Maandag 25 oktober: 1 Petrus 1,3b, woord van de dag: Opstanding van Jezus 
-wat betekent ‘opstanding’?, hoe weten we dat Jezus opstond uit de dood (Matth 28,9/Joh 20,17/Joh 20,20-
28/Luc 24,36-43)?, hoe veel mensen hebben Jezus gezien na zijn opstanding (Hand 1,1-2/1 Kor 15,1-8), bleven 
mensen Jezus’ graf bezoeken zoals nu bij sommige mensen gebeurt, waarom niet? 
 
Dinsdag 26 oktober: 1 Petrus 1,4, woord van de dag: Erfenis 
-heb je wel eens een erfenis gehad?, houd je geld/je huis/je auto altijd dezelfde waarde?, wat is het verschil met 
deze erfenis?, wat heeft vs 4 te maken met wat Jezus zegt in Matth 6,19-20? 
 
Woensdag 27 oktober: 1 Petrus 1,6-7, woord van de dag: Beproevingen/verdriet 
-mag een christen wel verdriet hebben?, wat zegt Petrus daarvan?, wat staat in Psalm 126 over tranen, waar 
worden de tranen mee vergeleken?, wat doet een boer met zaad?, wat moet je met je tranen doen?, heeft Jezus 
wel eens gehuild en wat leert ons dat over ons verdriet(Joh 11,35)? 
 
Donderdag 28 oktober: 1 Petrus 1,8, woord van de dag: Vreugde 
-is een christen iemand die altijd blij is?, waarom hoeft een christen niet altijd blij te zijn?, waarin moet je volgens 
Petrus blij zijn, vs 8?, wat kan een belemmering zijn om DAARMEE blij te zijn? 
 
Vrijdag 29 oktober: 1 Petrus 1,9, woord van de dag: Einddoel 
-wat is volgens Petrus het einddoel?, is het onzeker of je dat einddoel bereikt, waarom wel/niet?, wat moet je 
ervoor doen om de eindstreep te halen? 
 
Zaterdag 30 oktober: 1 Petrus 1,10-12 = tekst voor DV morgenochtend 
 


