
 

               

               

MORGENDIENST / DS G.J. KLAPWIJK - JAARTHEMA  
Opwekking 623 * Psalmproject Psalm 136 * Welkom * Votum en groet (Sela) * 
Zingen: Opwekking 539 * Zingen: Opwekking 462 * Gebed * Lezen: 2Korinthe 
2:14-3:6 * Verkondiging * Zingen: Opwekking 378 * Zingen: Psalmproject Psalm 136 
* Het nieuwe leven * Zingen: Psalm 66:3,5 * Gebed * Collecte * Zingen: 
Psalmproject Psalm 23 * Zingen: Opwekking 789 * Zegen * Opwekking 832.  

MIDDAGDIENST / DS G.J. SLOTMAN 
Stil gebed * Psalm 63: 1, 2 * Vredegroet * Psalm 63: 3 * Gebed om verlichting door 
de Heilige Geest * Lezen Marcus 2: 18-22 * GK 2017 gezang 221:1,4 * Preek over 
Marcus 2:20 * Opwekking 585 * Dankzegging * Apostolische geloofsbelijdenis * 
Psalm 68: 8,13  * Collecte * Opwekking 520 * Zegen.  

AGENDA (KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE) 
Vandaag   : themazondag "God weerspiegelen, Hem promoten” 
Vandaag t/m 26 januari : week van gebed 
Dinsdag 21 januari  : gebedskring 
Woensdag 22 januari : vrouwenvereniging Sola Scriptura 
Zaterdag 25 januari : conferentie ‘kerk zijn op de rand’  
Zondag 26 januari  : viering Heilig Avondmaal 

KERKDIENSTEN ZONDAG 26 JANUARI 
09.30u  : G.J. Klapwijk - viering Heilig Avondmaal  
16.30u  : Theo Sikkema (leesdienst) 
Collecte  : voedselbank Zwolle 
Seniorenvervoer : A) R. Holsappel B) D. Dunnewind 
Kinderoppas  : Moniek vd Meulen, Henk-Jan Pruim, Ilze Jansen, Suzan Zijlmans 
Welkom  : A. Westrik 

Ondertussen 
 19 januari 2020  



Opw.539; Opw.462; 2Korinthe 2:14-3:6; Opw.378; Ps.136; Ps.66:3,5; Opw.789  

Wat ruik je lekker!  

1. Geuren hebben veel invloed op ons en kunnen diepe herinneringen wakker maken. Lente, 
kliko, natte hond, Waddenzee, gas, keuken, viskraam op het plein, dood. 
2. Paulus gebruikt vaak en graag beelden en hier heeft hij het ook over geur. Het beeld is dat 
wij meegevoerd worden als ‘gevangenen van Christus’ na Zijn overwinning en daarmee een 
aangename geur verspreiden. Gevangenen moesten voor de overwinnaar uitlopen om zijn 
grootheid te laten zien. Daarna wachtte hen de dood, het gevecht met wilde dieren of 
slavernij. Misschien doelt Paulus hier op het moment dat hij, op weg naar Damascus, 
‘gevangen werd’ door Christus.  
3. Laat God in de hemel genieten van jouw heerlijke Christusgeur. In Genesis 8 na de 
zondvloed lezen we over het offer van Noach en God die genoot omdat Noach iets van zichzelf 
aan God schonk (Gen.8). Als je bidt geef je ook iets van jezelf en is dat een heerlijke geur voor 
God (Op.5). Voor Paulus is het ook heel erg geweest dat hij de kennis over Christus 
verkondigde (2Kor.2:14). Voor het geval je denkt dat dit voor jou niet haalbaar is: ook gaven 
waarmee je helpt en dient zijn een aangename geur voor God (Fil.4:18). Het meest omvattend 
is dat je niet iets van jezelf maar jezelf geeft. Stel jezelf in dienst van God als een heilig, 
levend en Gode welgevallig offer (Rom.12:1).  
4. Laat mensen in je omgeving ook genieten van jouw Christusgeur. Dat levert met hetzelfde 
gedrag (het gaat over één geur) twee verschillende reacties op. De gelovige wordt daardoor 
bemoedigd en de ongelovige stoot zich eraan. Je kunt enorm genieten en bemoedigd worden 
door een andere christen. Voor sommigen werkt het averechts. Bij Paulus is heel duidelijk 
geworden, hoe dat werkte bij hem. Hoe werkt dat bij jou?  
5. Met Paulus vraag je misschien: wie kan dat nou, een heerlijke geur zijn waar de Here God 
van genieten kan? Dat kan door de Geest (2Kor.3:6), die als heerlijke olie over je heen is 
gegoten! De Geest wil graag dat je dichtbij Jezus leeft en steeds meer op Hem gaat lijken. Hoe 
meer je met Hem bezig bent, hoe minder je zelf door hebt dat je lekker ruikt naar Hem! Ons 
jaarthema: het gaat niet om ons maar om Hem. Zie het als uitdaging en verlang ernaar om 
Christus te weerspiegelen door het luchtje om je heen...  

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 
1. Wijkavond over ons jaarthema. Durf je het aan om elkaar te bevragen? Wat ruik je als je 
mij meemaakt? Wat ruik ik als ik jou meemaak? Fijne, geurige ontmoeting gewenst!  
2. ☺☺☺☺  voor de kinderen: k . n jij g . . d r . . ken? Wat vind je een l . kk . r luchtje? Als 
iemand erg van God houdt ruikt zo iemand naar God. Vraag thuis maar. G . . . . . . s!  
3. ‘Waarom brengt Paulus de dubbele uitwerking van de prediking van het Evangelie in 
verband met ‘reuk’ en ‘offergeur’? Paulus’ uitspraken over de dubbele uitwerking van de 
prediking van het Evangelie zijn te vergelijken met de rabbijnse uitspraken over het dubbele 
effect van de Thora. Afhankelijk van de houding en reactie van de persoon kan de bestudering 
van de Thora zowel het leven als ook de dood uitwerken. En waarom zou een leerling van de 
Jood Gamaliël ook niets iets dergelijks hebben kunnen beweren omtrent de dubbele uitwerking 
van de prediking van het Evangelie, dat wil zeggen: de verspreiding van de kennis over 
Christus’ offer? Deze interpretatie is van belang omdat deze uitstekend past binnen het geheel 
van 2Korintiërs. Paulus moet immers zijn apostolaat belichten, en dan vooral t.o. zijn Joodse 
tegenstanders’ 
4. Bijbelrooster: zondag Genesis 8 (21); maandag Op.5 (8)+Ps.141 (2); dinsdag Hand.
18:1-22 (5-6; 12-13); woensdag Fil.4 (18)+Ef.5:1,2; donderdag Rom.12 (1); vrijdag Hand.9 
(Paulus wordt ‘krijgsgevangene’, vs.5); zaterdag 1Korinthe 1:18-31 (18). Liefhebbers: Ps.115 
(vs. voor God en afgoden); Gal.1(13.23)+1Kor.15:9; 2Kor.4:7-12 

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 19 januari ’20


