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Liturgie ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 122 en  
Psalm 134 
 
Wet van God 
Zingen GK 155 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing, zie onder 
Verkondiging, tussenzang 
Psalm 119,7, gebed 
Antwoordlied, GK 164 
 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang LB 300,1-2.4.6 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 
2,11-25 en 1 Kor 7,29-31 
Tekst: 1 Petrus 2,11 
 
 
Om over door te denken: 
‘Juweel riep: ‘Nu ben ik 
eindelijk thuis! Dit is mijn echte 
vaderland! Hier hoor ik. Dit is 
het land waar ik al mijn hele 
leven naar op zoek was, al heb 
ik dat tot nu toe nooit geweten. 
Dat we zoveel van het oude 
Narnia hielden kwam doordat 
het soms een beetje hierop 
leek.’ –  C.S. Lewis, Het laatste 
gevecht, uit de serie: Kronieken 
van Naria (serie kinderboeken) 
 
‘Petrus’ onderwijs vertelt ons 
hoe we ons moeten verhouden 
tot de wereld, omdat we 
pelgrims zijn. Aan de ene kant, 
doen we alles voor Gods 
aangezicht en voor God. Aan de 
andere kant leven christenen 
midden de wereld. De hoge 
heiligheid van verbonden te zijn 
met de Here God brengt ons 

ertoe om kritisch te zijn op hoe 
we ons gedragen.’ – Edmund 
Clowney, The Message of 1 Peter 
 
Samenvatting preek: 
Thema: ‘Christenen onder 
druk: hoe christen te zijn in een 
heidense wereld?’ 
1.Wie je bent – een Pelgrim. 
2.Hoe je leeft – voor Gods eer. 
 
1.Vanmorgen gaat het over vers 
11, daar schrijft Petrus heel 
kort in het algemeen wat ‘ie 
uitwerkt in het gedeelte tot en 
met 4,11. Vorige keer hebben 
we gezien hoe ons hart omgaat 
met alles wat aantrekkelijk is. 
Die aantrekkingskracht vermin-
der je niet door wilskracht, 
maar door de aantrekkings-
kracht van de Here Jezus, Gods 
beloften, enz. te vergroten. 
Vs 11 biedt kader voor het hele 
gedeelte tot en met 4,11: hoe 
moet je als christen leven 
midden tussen niet-christenen. 
1. Je leeft voor Gods aangezicht 
maar 2. ook tussen anderen. 
God wil je daarin gebruiken als 
vertegenwoordiger.  
Praktische deel: aan je leven is 
te zien dat je wedergeboren 
bent, etc., 1,1-2,10.  
Vreemdeling, in die tijd waren 
er stads-staten waarvan je 
burger was. Petrus ons burger-
schap is in de hemel. Hier dus 
vreemdeling. Hoe leef je als 
vreemdeling? Niet als immi-
grant, niet als toerist, maar als 
vreemdeling. We zijn Pelgrims, 
onderweg. 
 
2.Wat houdt het in om Pelgrim 
te zijn? epi-thumia: over-
verlangen of te-verlangen. Als 
de dingen vd wereld TE 

belangrijk worden, vergeet je 
dat je onderweg bent. Wereld-
gelijkvormig. Is niet terug naar 
de jaren 1950. NU leven in 
vertrouwen op God. Test op 
wereldgelijkvormigheid: hoe ga 
je om met geld? Pelgrim steekt 
zijn geld in die dingen die 
belangrijk zijn om Thuis te 
komen. Hoeveel geef je aan 
Jezus? Geef je zoveel dat het 
pijn doet of maakt het geen 
moer uit? 
Jezus preekte het meest over de 
hel en geld, geld geeft je het 
machtige gevoel van 
onafhankelijkheid. Het 
vertroebelt je blik. Geef je aan 
de VVB of aan God?, m.a.w.: 
hoe kijk je naar het geven van 
geld ad kerk? Denk vanuit Gods 
belangen en verlangens: 
mensen tot Hem brengen, daar 
in geld investeren! 
Ben je een Pelgrim? Wil je 
Thuiskomen? Gods heiligheid. 
Leven voor Gods eer. 
 
 
Verwerkingsvragen om 
SAMEN over door te 
praten: 
1.Verlang je naar de hemel (je 
vaderland)? Wat doe je eraan 
om er te komen?  
 
2.Besef je dat je een Pelgrim 
bent? Denk er eens over na wat 
je belemmert onderweg? Is je 
aandacht gericht op het doel? 
 
3.Praat met elkaar es door over 
verlangen naar de hemel en hoe 
geld en goed je kan afleiden. 
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AGENDA: 
Tweede avond over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen ouder dan 12. Morgenavond, 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: de les ging over openbaring. De strijd die Jezus 
streed is gewonnen. We mogen zeker zijn van onze overwinning  omdat het hemelgevecht al is voltooid, Openb 
12. Tegelijk is satan nog actief op aarde, hij heeft nog maar weinig tijd. Daarom moeten we voor hem uitkijken > 
zie de ‘Wanted-poster’ in de kerk van Loppersum. Leren/doen: vr/antw 44 in eigen woorden schrijven allemaal, 
en uit het hoofd leren voor Frank, Dirk-Jan en Greanne.  
Groep 3: een bijzondere les over de ambten. Wat doet een dominee, een ouderling en een diaken? Wat moeten 
zij doen, wat is hun taak? Dominee Pruijssen was aanwezig om daarover te vertellen. Ook konden we hem vragen 
stellen. Waarom werd hij dominee? En wat doet hij nou eigenlijk door de week? Een leerzame avond, vonden we 
allemaal. Voor de volgende keer gaat Lianne Bakker wat vertellen over Herman Bavinck. Je mag opzoeken wie hij 
was en waarom hij belangrijk was. Ik ga zelf wat vertellen over Abraham Kuyper. Ook daar mag je info over 
verzamelen. Kijk eens in de boekenkast thuis of er boeken van hen staan! 
Woensdagavond: Groep 1 door Minie Stoel om19u.  
Woensdagavond: Groep 4 door Bernard en Marlet Verbree om 20.30-22u. Afgelopen week doorgepraat over 
geloven. Op welke manier en in welke vorm past dit bij jou? Ben je iemand die de traditie van het christelijk 
geloof erg belangrijk vind? Vind je de leer binnen de kerk belangrijk en discussieer en denk je veel na over 
onderwerpen als bijv. de kinderdoop? Vind je het leven als christen en dat je ziet dat mensen christen-zijn  
belangrijk of de beleving, je band met God, het weten en ervaren dat je Zijn kind bent! We hebben aan de hand 
van een test gekeken waarop bij ons de nadruk ligt. Allemaal kwamen we uit bij het punt ‘beleving’. De 
verschillen binnen kerken vinden we van minder belang, net als tradities binnen de kerk. Dit is iets wat verandert. 
Je band met God niet. Ook het leven als christen vonden we belangrijk. Leuk om met elkaar dit te doen. Zijn we 
met de dingen bezig die we allemaal belangrijk vinden en om een manier zoals dat aanspreekt bij ons?  
Belijdeniscatechisatie: donderdagavond 20.30u Gerwin Pruijssen. We hebben het gehad over de doop: het is 
net als ingeschreven worden op het paspoort van je ouders. Maar op een gegeven moment moet je een eigen 
paspoort, en dan ga je in eigen verantwoordelijkheid verder in het geloof van je ouders. Ouders, praat es met je 
kinderen over de vraag hoe het was om je kind te laten dopen en waarom je belijdenis deed. 
 
 
 
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.  
 
Zondag 30 jan: gezin: Gen 30 en persoonlijk: Marc 2 
 
Maandag 31 jan: gezin: Gen 31 / persoonlijk: Marc 3 
 
Dinsdag 1 febr: gezin: Gen 32 / persoonlijk: Marc 4 
 
Woensdag 2 febr: gezin: Gen 33 / persoonlijk: Marc 5 
 
Donderdag 3 febr: gezin: Gen 34 / persoonlijk: Marc 6 
 
Vrijdag 4 febr: gezin: Gen 35 / persoonlijk: Marc 7 
  
Zaterdag 5 febr: gezin: Gen 36 / persoonlijk: Marc 8 
 


