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MORGENDIENST / DS. M. VAN LOON (WEZEP) 
Welkom en mededelingen * Zingen Psalm 121:1 * Zegengroet * Zingen Psalm 121:2,3,4 * 
Tien Geboden * Zingen Psalm 25:1,5,7 * Gebed * Lezen Marcus 10:17-27 * Zingen Psalm 
139:1,11 * Verkondiging * Zingen Opwekking 136 * Gebed * Collecte * Zingen Psalm 134 * 
Zegen * Zingen NLB gezang 415:3.  

MIDDAGDIENST / DS. G.J. KLAPWIJK 
Welkom en mededelingen * Votum en zegengroet * Zingen Gk109:4 * Zingen Psalm 89:1,7 * 
Gebed * Lezen Romeinen 14 * Verkondiging * Zingen Opwekking 378 * Zingen Psalm 133 * 
Algemene Geloofsbelijdenis * Zingen NLB 654 in wisselzang * Zingen Psalm 55:9 * Gebed * 
Collecte * Zingen Gk 64 * Zegen. 

AGENDA (KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE) 
Maandag 18 maart : Bijbelstudiegroep 
Woensdag 20 maart : Vrouwenvereniging Menorah  
   : Mannenvereniging 'Onderzoek de Schriften’ 
Donderdag 21 maart : Gemeentevergadering 
Vrijdag 22 maart : Maaltijd ouderen/jongeren in Berkumstede 
   : Boekpresentatie 'Energie van de Geest' door Philip Troost 
Zaterdag 23 maart : Kijk-, zie- en ontdekactiviteit jeugd    
Zondag 24 maart : Kijk-, zie- en ontdekzondag 
   : Aangepaste dienst in GKv Noorderlicht Wezep 14:30 

KERKDIENSTEN ZONDAG 24 MAART 2019 - KIJK, ZIE- EN ONTDEKZONDAG 
09.30u   : G.J. Klapwijk 
16.30u   : J. Araujo 
Collecte  : Dit Koningskind 
Seniorenvervoer : A) J.C. Walinga B) A. Kwakernaak 
Kinderoppas  : Moniek Beltman, Juda Bos, Dinanda Stoeten 
Welkom  : D. Dunnewind 

Ondertussen 
 17 maart 2019 



Gk109:4; Ps89:1,7; Rom.14; Opw378; Ps133; NLB654:1,3,5,6; Ps.55:9; Gk64 

Hoe groot is jouw gunfactor richting je broe(de)r en zus(ter)? 
1. Mooi, hè, dat we zo verschillend zijn? Wat heeft onze creatieve God dat goed 
bedacht! Fijn dat er vandaag zoveel aandacht is voor onze individualiteit! We hoeven 
geen kuddedier meer te zijn. En we kunnen, volgens Rom.12, daarom elkaar ook zo 
goed tot een hand en een voet zijn. Ja, en toch, wat kunnen we het er ook lastig mee 
hebben dat we zo verschillend zijn en denken. Het kan ook onzeker maken, of boos, 
of moe… 
2. Hoe zit dat eigenlijk met de mensen waaraan Paulus zijn brief schrijft? Hij schrijft 
aan mensen die heidenen waren en nog maar kort christen zijn. En vergis je niet! Wij 
denken vaak dat mensen los van God zo heerlijk vrij zijn maar daar is soms ook nog 
heel wat bijgeloof, spiritualiteit en angst (‘adat’). Bij ons kan het gaan om ‘vrijdag de 
dertiende’ of ‘even afkloppen’. Zij hadden het met bepaalde dagen en met wat je mag 
eten of niet. En de ene bekeerde heiden voelt zich helemaal vrij in Christus en als een 
vis in het water. Je mag alles eten (1Tim.4). Geloof durft te eten in de tuin van de 
Schepper. Paulus staat er zelf ook zo in, vs.14, en dan noem je dat een ‘sterke in het 
geloof’. Net als Abraham (Rom.4:19). Maar ja, dat is niet voor iedereen zo. Anderen 
durven dat allemaal niet. Dan gaat het niet om ‘overtuigingen’ maar om een 
‘ongemakkelijk gevoel’. Je weet het niet zo precies. Het maakt je onzeker en angstig. 
Petrus en Paulus kenden zelf dit thema ook. 
3. Wat heb je dan te doen, als sterken en zwakken bij elkaar in de gemeente? 
Ten eerste: aanvaardt elkaar! En dat is niet ‘gun ieder het zijne’ of ‘iedereen zijn eigen 
mening’ maar een hele positieve houding, want dat doet God Zelf ook (vs.3). 
Ten tweede: iedereen moet zich zelf voor God verantwoorden dus ik mag en moet het 
(ver)oordelen loslaten! Voor zijn rechterstoel (citaat Jes.45:23) samen vol 
dankbaarheid! 
Ten derde: als sterken én sterken nu maar willen leven voor de Heer, als Hij maar 
centraal staat, dan wordt het mooi (vss.6-8). Dan streef je verder samen naar wat de 
vrede bevordert en de vreugde stimuleert (vs.17). 
Ten vierde: waar je heel erg voor moet uitkijken is dat je voor de ander een 
struikelblok (‘aanstoot geven’) wordt (vs.20-21). Dat gaat niet om ergeren maar om 
iemand die door jouw gedrag onzeker wordt over zichzelf, gaat twijfelen en zelfs zijn 
geloof kwijt kan raken. Dat kan nooit de bedoeling zijn! Stop dan met wat je aan het 
doen was. Want jouw gunfactor om samen met die ander (sterk en zwak) het grote 
feest van genade en vrede mee te maken is toch gigantisch hoog? 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 
1. Op welk punt geeft deze eredienst je huiswerk mee? Blij mee? Lastig? Deel het met 
iemand anders, in elk geval met je hemelse Vader! Neem je voor een jaar lang te 
gaan bidden voor iemand die iets negatiefs bij je oproept. Eens kijken wat er 
gebeurt… 
2. JJJJ: voor de kinderen: we zijn a . . em . . l versch . ll . nd. D . t m . rk je . . k wel 
in de klas, denk ik. Dat heeft G . d zo bed . cht. M . . i, hè? Jij mag er zijn. Die ander 
m . g er zijn. En s . m . n m . g je bij de H . re G . d h . ren. G . . . . . . s! 
3. ‘Het gaat dan om religieuze gewoonten vanuit de eigen heidense achtergrond. En 
het betreft met name vegetarisme, geheelonthouding en het rekenen met (on)heilige 
dagen. Dit alles kan te maken hebben met neopythagorisme en astrologie of magie’ 
4. ‘Juist door de manier waarop men met de zwakkeren in het geloof omgaat, moet 
zichtbaar worden dat het bij Gods koninkrijk gaat om de rechtvaardigheid die past bij 
God en om onderlinge vrede en gezamenlijke blijdschap door de heilige Geest’ 
5. Bijbelrooster: zondag Rom.12; maandag Rom.13; dinsdag Rom.15 (5-7); 
woensdag Rom.4 (20-21), vgl.Gen.15:5-6; donderdag 1Tim.4:1-10 (3-5); vrijdag 
Mar.7:1-23 (15-23); zaterdag de christen-jood kende dit thema van Rom.14 ook: 
Hand.10/Gal.2:11-14 

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 17 maart ’19


