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Liturgie voor de 
ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 19,1.3.5 en 
‘Een vaste burcht is onze God’ 
Wet van God 
Zingen Psalm 119,10-12 
Gebed om de Heilige Geest 
Zingen voorafgaand 
Bijbellezing, ‘Het Woord..’ 
 
Bijbellezing, zie onder 
Preek, tekst, zie onder,  gebed 
Zingen Psalm 40,1.3-4 
 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 161,1 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 
1,9-16 en Openb 22,6-21 
Tekst: 1 Petrus 1,10-12 
 
Om over door te denken: 
 ‘…mijn geweten is gebonden 
aan het Woord van God. Ik kan 
en zal daarom niets terugnemen 
want tegen het geweten is gaan 
is niet goed en ook gevaarlijk. 
Ik sta hier en ik kan niet anders, 
God helpe mij’ – Maarten 
Luthers beroemde woorden 
toen hem gevraagd werd terug 
te nemen van wat hij over de 
Bijbel had geleerd 
 
Vandaag is het 31 oktober, 
we herdenken de 
Reformatie, en het is 
Nationale Bijbelzondag  
 
Samenvatting preek: 
Thema: ‘Christenen onder 
druk, wat is de Bijbel?’ 

1.Hoe heeft de Here ons de 
Bijbel gegeven? 
2. Waar gaat het om in de 
Bijbel? 
3.Waarom heeft de Here God 
ons de Bijbel gegeven? 
 
1.In 1 Petrus 1,10-12 antwoord 
op de vraag: hoe heeft de Here 
God ons de Bijbel gegeven? 
Belangrijk, stel dat je onder 
druk wordt gezet over de 
Bijbel. Op school, door docent. 
Vs 10, profeten profeteerden 
over toekomst. Jesaja 53, 
Lijdende Knecht, 400 jaar voor 
Jezus. Psalm 22. Vs 12, hoe 
konden profeten dat 
voorspellen? Openbaring. Staat 
t.o. speculatie wat voortkomt 
uit denken van mensen, 
wetenschappen als sociologie, 
psychologie en filosofie. 
Openbaring komt van God, Hij 
vertelt wie Hij is. Inspiratie, 2 
Timotheus 3,16. God gebruikte 
mensen om op te schrijven wat 
Hij wilde. 
 
2.Gaat om drie dingen, vss 10-
11: redding, genade en Jezus. 
Redding: je hebt een redder 
nodig. Genade: je kunt niets 
doen waardoor God meer of 
minder van je gaat houden. 
Jezus: lijden?, David als 
verworpen knecht t.o. Saul. 
Offers wijzen vooruit naar 
Jezus. Vs 11, glorie. Bijbel 
zegt: na lijden komt glorie. 
Geen algemeen principe. 
Alleen vertrouwen op Jezus 
geeft dat. Vs 11: profeten 
begrepen dit niet. Jes 7,14 / 
Micha 5,1. 
 

3.Hoe kun je MIDDENIN 
beproevingen vreugde krijgen? 
Door Gods Woord. Hoe gaan 
wij met de Bijbel om? We 
kunnen met de mond belijden 
dat Bijbel Gods Woord is maar 
niet ernaar leven. Vs 12, 
engelen door evangelie 
‘geobsedeerd’, hoezo? Hebben 
wij zo’n passie voor Gods 
Woord dat we niets liever 
willen dan erin doordringen? 
Reden van niet: formeel, 
verstandelijk geloof, alsof het id 
Bijbel om info gaat. Veel 
alternatieven om niet met 
Bijbel bezig te zijn: TV, 
internet. Weinig liefde voor 
Bijbel resulteert in weinig liefde 
voor God. Zonden belijden en 
liefde krijgen voor God, Zijn 
Woord en Jezus. 
 
In de komende 3 weken 
hebben staan we stil bij 
leven en voorleven vanuit 
de Bijbel: 
7 nov. Deut  6,1-9 en Marcus 
10,13-16: Waarom is het van 
levensbelang je kinderen te 
vertellen van God?  
14 nov. Deut 6,1-9  en Jozua 
24,15: Hoe voed je je kinderen 
christelijk op? 
21 nov. Deut 6,1-9 en 2 Tim 
3,14-15: Wat is het effect van 
Bijbels onderwijs thuis? 
 
 
Bijbelleesrooster: 
-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: 
31-10-2010: het is vandaag de 493e verjaardag van de Reformatie! Dank God ervoor dat er mannen waren als 
Luther en Calvijn die opstonden voor de waarheid van het evangelie. 
 
Kennismakingsavond met de jeugd: zaterdagavond 20 november bij fam Harink, vanaf 19.00u 
 
Leestip ‘Bijbel’: artikelen 5-9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
 
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). Een groepje kinderen gaat met ouders, meer info bij Sjoukje en 
Cathelijne.  
 
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 1,10-12 
Zondag 31 oktober: Psalm 23 
Waar wijst het beeld van het water naar? Wat zegt Psalm 23 over het effect van Bijbel lezen, vs 3? Wat is de 
belofte, maar wat is ook de bedreiging als je dat niet doet? 
 
Maandag 1 november: Psalm 119,41-48 
Wat wil de dichter absoluut niet dat hem overkomt, vs 43? Want wat zou er dan gebeuren? Hoe gaat hij vs 45 om 
met de Bijbel? Welke emoties heeft hij bij de Bijbel, vs 47-48? Wat leert je dit over jezelf? 
 
Dinsdag 2 november: Matth 4,1-11 
Over wie gaat dit gedeelte? Wat is steeds hetzelfde aan de 3 antwoorden die Jezus geeft, vs 4, vs 7 en vs 10? Hoe 
komt Jezus aan die kennis, vergelijk Luc 2,41-52. Wat leert dit gedeelte over wat je nodig hebt in beproevingen? 
 
Woensdag 3 november: Joh 5,39-46 
Scherpe woorden van de Here Jezus, je kunt de Bijbel bestuderen zonder tot Jezus te komen. Waarom komen ze 
niet tot Jezus, vs 44? Zie je hoe onderlinge omgang en ‘elkaar naar de ogen zien’ grote geestelijke gevolgen heeft. 
Ben je vrij in je geloof of ben je meer gebonden aan gewoonten en menselijke instellingen? 
 
Donderdag 4 november: Joh 8,30-38 
Wat maakt je tot een vrij mens? Maar wat kan belemmeren, vs 37? Het is mogelijk om meer te luisteren naar 
mensen dan naar God,  hoe kun je daarmee breken? 
 
Vrijdag 5 november: Joh 17,15-23 
Wat bid Jezus in vs 15 voor ons? Hoe worden we beschermd, vs 17? Wat bedoelt Jezus met ‘Uw Woord’, vs 17? 
Wat is het effect van verkondiging, vs 20? Denk eens na over vs 22. 
 
Zaterdag 6 november: Deut 6 ,1-9 en Marcus 10,13-16, DV tekst voor de verkondiging van morgen. 
 


