
 

 

 

Gemeenteproject 

2017 
 

 

 

 

GKv De Rank 

Zuidhorn, Noordhorn, Briltil 

24 september t/m 10 november  



  

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord 

stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
Waar U woont.  
 

  



Wat is dit en wat gaan we doen? 
 

 

UITGANGSPUNT 

Allereerst: de woorden van onze Heer tegen z’n leerlingen: 

Ik ben het licht voor de wereld.  
Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker.  
Dan hoor je bij het licht dat leven geeft. 
(Johannes 8:12) 

En van daaruit zijn opdracht aan hen: 

Niemand zet een brandende lamp onder een emmer.  
Je zet een lamp juist hoog.  
Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis.  
Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen.  
Dan zien ze de goede dingen die jullie doen.  
En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.  
(Matteüs 5:15-16) 

 

DOEL 

In deze donkere wereld samen als gemeente van Jezus Christus  
verlicht door Hem worden, en vanuit zijn kracht het bestaan van 

onze medemens verlichten. 

 

LUISTEREN, DOEN, LEZEN, ETEN, PRATEN, SCHIJNEN, SPELEN 

▪ Preken 

▪ Boekje 12-96 (dit) 
▪ Boekje 12- (i.s.m. Bijbelkidzz) 

▪ Blog 12+: www.dicknoort.nl  
▪ Activiteiten door de week: sociaal, inspirerend, motiverend, 

gewoon leuk 😉 – binnen en buiten de kerk! 

▪ … 

  

http://www.dicknoort.nl/


  



Week 1: geloof en het licht 
THEMA             [BOVEN] 

▪ Geïnspireerd op I Johannes 1:5-7: 

Dit is de boodschap die we van Gods Zoon gehoord hebben, en die 
we aan jullie vertellen: God is licht. Er is helemaal geen duisternis 
in hem. 

Stel dat we zeggen dat we met God verbonden zijn, maar intussen 
blijven we leven in de duisternis. Dan liegen we, en leven we niet 
volgens Gods waarheid.  

Maar als we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn 
we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden dan 
vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods 
Zoon, die voor ons gestorven is. 

▪ WAT TE BEREIKEN:  
o de verbinding zoeken met Jezus en zijn licht in ons leven 

ervaren 
▪ DREMPELS DAARBIJ:  

o veel duisternis in of om ons 
o Jezus ver weg of nietszeggend voor mij 

▪ VRAGEN / BESPREEKPUNTEN: 
o wat wil die beeldspraak licht & duisternis (die je in heel de 

Bijbel tegenkomt) ons zeggen? 
o zegt dat jou ook iets? En, zo ja, welke praktische gevolgen 

heeft dat – of moet dat hebben? 

ACTIVITEITEN 

❖ 24-09:  

• 09.30 + 15.30 kerkdienst 

• themageschenk voor kerkgangers en Zonnehuis 

• picknick bij De Rank 

• wijkkring 
❖ 29-09: PubQuiz 16+ 

❖ 30-09: vrouwendag  



Week 2: licht maakt zachtmoedig 
THEMA            [BINNEN] 

▪ I Johannes 5 (‘Maar als we leven in het licht, net zoals God in het 
licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden’) vindt 

vervolg in Filippenzen 2:3-8: 

Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen 
over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander 
belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar 
zorg juist voor elkaar. 

Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe 
jullie met elkaar om moeten gaan. 

Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de 
hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie 
op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als 
mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan 
zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het 
kruis moest sterven. 

▪ WAT TE BEREIKEN:  
o elkaar aanvaarden – juist ook mensen die (qua opvattingen, 

karakter, ‘bloedgroep’) anders zijn dan ik 
o zachtmoedigheid, enz.: komt niet vanzelf, maar leer je van  

Jezus en is resultaat van het werk van de Geest (Gal. 5:23)  
▪ DREMPELS DAARBIJ:  

o ons eigen karakter, groepsdenken, negatieve ervaringen 
o vergeving door Jezus belangrijk, Hem navolgen minder… 

▪ VRAGEN / BESPREEKPUNTEN: 
o kan & wil ik veranderen door leerling van Jezus te zijn? 
o betekent ‘zachtmoedigheid’ dat je nooit voor jezelf mag 

opkomen? 

ACTIVITEITEN 

❖ 01-10:  

• 09.30 + 15.30 kerkdienst 
❖ 07-10: 

• middag: sport voor 12+ jeugd 

• middag / avond: mannen-ding   



Week 3: licht leert ons de medemens liefhebben 
THEMA            [BUITEN] 

▪ Jezus volgen = eerst luisteren naar Hem: Matteüs 5:14-16 

Jullie zijn het licht in deze wereld. 
Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een 
brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan 
schijnt het licht voor alle mensen in huis. 

Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. 
Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. 
En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. 

▪ WAT TE BEREIKEN:  
o dat onze woorden en daden bij elkaar passen 
o dat onze omgeving ook buiten de kerk dat merkt en 

waardeert – en zo oog krijgt voor Gods werk en liefde 
▪ DREMPELS DAARBIJ:  

o vooroordelen tegen Christenen (GKv) anno 2017 
o kerk (Christen-zijn) in Zuidhorn e.o. niks bijzonders… 
o langs elkaar heen leven in buurt, op werk, enz. 

▪ VRAGEN / BESPREEKPUNTEN: 
o we doen in de gemeente best veel voor anderen (Zonnehuis, 

Roemenië, Wit-Rusland, …) – een vraag: zijn we voor de 

mensen direct naast ons net zo belangrijk? en hoe dan? 
o hoe kunnen we medemensen in dorp en streek, die ‘niks met 

de kerk hebben’ een positief beeld geven van onze God en het 

geloof in Hem? 
o “Heb je vijand lief!”, zei onze Heer. Wat betekent die opdracht 

concreet voor jou? 

ACTIVITEITEN 

❖ 08-10:  

• 09.30 (aangepaste dienst) + 15.30 kerkdienst 

❖ 11-10: 

• middag: vossenjacht jeugd 6-12 

❖ 13-10: 

• middag: ‘licht in het Zonnehuis’  



Week 4: Gods licht maakt me blij! 
THEMA                  

▪ als je kind van God bent en leerling van Jezus hoor je er helemaal 

bij !  Zie I Korintiërs 12 

… nu zeggen jullie: ‘Jezus is onze Heer!’ 
Dat kun je alleen zeggen als God je de heilige Geest gegeven heeft.  

God wil niet dat het ene deel van het lichaam zichzelf belangrijker 
vindt dan het andere deel. Nee, alle delen van het lichaam moeten 
met elkaar verbonden zijn.  

Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk, ieder van 
jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus. 

▪ WAT TE BEREIKEN: 
o dat we allemaal ervaren dat we bij de gemeente horen 
o dat we elkaar daarbij helpen 
o dat we beseffen dat iedereen iets goeds bij kan dragen 

▪ DREMPELS DAARBIJ: 
o hoogmoed, bescheidenheid / verlegenheid 
o ‘los zand’: ik ken alleen m’n eigen ‘bloedgroep’ 
o denken voor een ander: “Hij denkt altijd … Zij voelt vast …” 

▪ VRAGEN / BESPREEKPUNTEN: 
o voel ik mezelf onderdeel van het geheel van de gemeente? 
o welk steentje draag ik bij? 
o wat zou ik nog meer willen doen / zijn? 
o hoe kunnen we anderen zich (meer) thuis laten voelen in de 

gemeente? 

ACTIVITEITEN 

❖ 15-10:  

• 09.30 (koffie en taart) + 15.30 kerkdienst 

• middag / avond: wijkkring-maaltijd  



Week 5: Gods licht geeft vrede   
THEMA                   

▪ als je elkaar als kind van God aanvaardt, zijn verschillen geen 

breekpunten meer: Romeinen 14:17-19 

Waar gaat het om in Gods nieuwe wereld? Niet om wat je eet of 
drinkt! Het gaat erom dat we goed zijn voor elkaar, en in vrede met 
elkaar leven. En dat we blij zijn, omdat de heilige Geest in ons is. 

Als je Christus zo dient, dan doe je wat God wil. En dan zal 
iedereen respect voor je hebben. 

We moeten in vrede met elkaar leven en elkaar steunen. Daar 
moeten we ons uiterste best voor doen.  

▪ WAT TE BEREIKEN: 
o vanuit de verscheidenheid (in gaven, opvattingen, 

geloofsstijlen) de eenheid zoeken en bewaren 
o ontdekken dat onze stijl van geloven en kerk zijn er één is 

van een veelkleurig palet 
o leren van mensen die anders zijn dan ik 

▪ DREMPELS DAARBIJ: 
o koudwatervrees, onkunde: ‘anders’ = eng; ‘anders’ = fout 
o ‘moet kunnen’: koude, vlakke tolerantie 

▪ VRAGEN / BESPREEKPUNTEN: 
o ‘onbekend maakt onbemind’: dien elkaar met ervaringen hoe 

je iets onbekends hebt leren waarderen 
o om zaken van eten en drinken gaan we ‘de brandstapel niet 

op’ – waar zou dat wel voor moeten? 
o wat ontbreekt er aan de vrede in onze gemeente en wat kun 

jij daaraan doen? 

ACTIVITEITEN 

❖ 22-10:  

• 09.30 + 15.30 kerkdienst 

❖ 24/26-10:  

• ReStart (niet door ons georganiseerd, wel van harte 

aanbevolen 😊 – https://www.derank.nl/restart) 

❖ 27-10: 

• kinderdisco 

https://www.derank.nl/restart


Week 6: Gods licht maakt ons vriendelijk en geduldig 
THEMA                   

▪ het licht van Jezus in je leven ervaren raakt je hart van binnen, 

maar is ook merkbaar in je gedrag – I Johannes 4:9-12 

God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar 
de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige 
leven. 

De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem 
liefhadden. Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de 
wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven. 

Vrienden, omdat God zo veel van ons houdt, moeten ook wij van 
elkaar houden. 

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, 
blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 

▪ WAT TE BEREIKEN: 
o dat vriendelijkheid (enz. – zie Gal. 5:22ev) als kenmerkend 

wordt ervaren voor onze omgang met medemensen 
o dat we elkaar daarbij helpen en niet (meer) bekritiseren 

▪ DREMPELS DAARBIJ: 
o de ‘oude mens’ van anderen – en vooral van mezelf… 
o gereformeerde en/of Groningse ‘nuchterheid’ 

▪ VRAGEN / BESPREEKPUNTEN: 
o typerend voor liefde (agapè): samengaan van hart en wil – 

hoe kun je ‘houden van’ mensen die je niet mag? 
o bij deze liefde hoort opoffering en vergeving (zie Jezus) – hoe 

pas je deze begrippen toe in deze tijd en in onze kerk? 

ACTIVITEITEN 

❖ 29-10:  

• 09.30 + 15.30 kerkdienst 
❖ 01-11:  

• 17.00 (kinderen 6-12) + 19.30 Dankdag 

❖ 03-11: 

• avond: lasergamen (12+) 

  



Week 7: wij zijn Gods licht voor de wereld 
THEMA              EN NU VOLHOUDEN! 

▪ Jezus zegt: “Jullie zijn het licht in deze wereld!” – dat is een 
gegeven. De kunst: telkens weer die mooie roeping verstaan en 

blijven volhouden… Zie Hebreeën 12:2,3: 

Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde 
ervoor dat we gingen geloven, en hij maakt ons geloof volmaakt. 
Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat hij 
op die manier vernederd werd. Want hij dacht aan de beloning die 
hij in de hemel zou krijgen. En nu zit hij naast God, aan de 
rechterkant van Gods troon. 

Ja, blijf aan Jezus denken. Toen slechte mensen hem uitscholden, 
heeft hij volgehouden. Ook jullie moeten volhouden, en niet 
opgeven. 

▪ WAT TE BEREIKEN: 
o wat we de afgelopen tijd geleerd hebben, vasthouden en in 

praktijk blijven brengen 
o steeds weer beginnen bij Jezus! 

▪ DREMPELS DAARBIJ: 
o teleurstelling over eigen en andermans onvolmaaktheden 
o gefrustreerde idealen 

▪ VRAGEN / BESPREEKPUNTEN: 
o ‘de kerk is mensenwerk’: onmiskenbaar waar, dit! Maar als 

’t niet meer is, houdt geen mens ’t vol… Hoe dan wel? 
o onze dromen lopen vaak stuk op de praktijk – zie de vorige 

vraag. Een andere is: zijn jouw dromen dezelfde als die van 
de rest – of zijn ze beter? Christelijker? Of…? 

o ‘volharding’, ‘geduld’ – mooie, Bijbelse woorden. Hoe helpen 
we elkaar daarbij? 

o in de kerk is het glas nog wel eens half leeg, perfectionisten 
als we zijn… - daarom: benoem expliciet wat goed was en is 

in de kerk. Dank God! Goed voor je geloof en humeur 😊 

ACTIVITEITEN 

❖ 05-11:  

• 09.30 + 15.30 kerkdienst 

❖ 10-11: SLOTFEEST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAILADRESSEN 

doelgroep-activiteiten: 

vrouwen: Hanneke Noordhof h.noordhof@ziggo.nl  

kinderen (0-12): Gea Boersema g.boersema@noorderbasis.nl  

mannendingen: René Theodorie rtheodorie@hotmail.com  

jongeren: Michiel Bakker michielbakkerr@gmail.com  

Zonnehuis: Mirjam Striesenou striesenou@home.nl  

 

blog 12+,  
preken, enz.:  

Dick Noort noort@derank.nl  

Jantinus Janssen jantjans@planet.nl  
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