… er is

hoop!

Dienstopzet – thema: ‘de Hoop van geloof’
Mocht het wenselijk zijn, kunnen jullie bij de ‘Er is Hoop’-dienst of preek een Powerpointpresentatie gebruiken. Op agape.nl/toolkitvoordekerken staat een sjabloon voor de
PowerPoint-presentatie die jullie naar wens kunnen invullen.

Preek
Doel: de gemeente ziet het perspectief dat de Hoop van de toekomst biedt, te midden van
gebrokenheid. De gemeente draagt deze hoop uit.

Kerntekst Romeinen 8:18-26
8 Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende
heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. 19 De schepping ziet verlangend uit naar het
moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. 20 De hele schepping is namelijk
onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg
van de zonde. Maar er is hoop! 21 Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en
verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. 22 Wij weten dat de hele
schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die
moet baren. 23 Dat geldt ook voor ons. Wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de
Heilige Geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam
zal worden verlost van ziekte en dood. 24 Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet
zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te
verwachten. 25 Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten. 26 De Geest
helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de
Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.
A.
Introductie
Leid het thema in door in te gaan op de gebrokenheid in de wereld. In het kader van het
coronavirus: hoelang gaat het nog duren? Het is moeilijk om vol te houden.
Ook zijn er moeilijkheden in het (persoonlijke) leven van mensen.
Maar als God zo goed is, waarom is er dan corona/ellende?
Dat wordt beschreven in Romeinen 8.
Lees de tekst: Rom. 8: 18-26.
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B.
Schriftuitleg
20 - De schepping is ten prooi aan zinloosheid, door het kwaad, de zonde.
18 - Het kwaad en de zonden hebben niet het laatste woord. Ja, het is er nog, maar er wordt ooit
mee afgerekend. De wederkomst van Christus maakt een einde aan alle kwaad; een vernieuwde
hemel en aarde. Lees: Openb. 21:1-5.
Bezwaar: ja maar... wat heb ik daar nu aan?
23 - Wij, gelovigen, zuchten in afwachting van; vers 26: de Geest helpt ons in onze zwakheid.
De Geest van God staat ons bij in ons lijden; Hij pleit voor ons.
20 - Er is Hoop! Ook al heb je het moeilijk, ook al is het coronatijd.
24-25 - Houd deze Hoop voor ogen! In deze Hoop zijn wij gered, in afwachting daarvan blijven wij
volharden. Als gemeente mogen wij elkaar bemoedigen en aansporen, om uit deze Hoop te
leven. Wat de toekomst brengt, weten we niet. Of toch wel: Jezus komt terug, dat staat vast. De
schepping zal bevrijd worden. Houd vol, bemoedig elkaar met Hoop!
Tip: dit kan je praktisch maken door de gemeenteleden kaarten van Hoop te laten schrijven om
deze ter bemoediging aan iemand te geven.
C.
Appèl
Een verhaal van Hoop. Bijvoorbeeld een interview of filmpje waarbij een gemeentelid vertelt wat
Romeinen 8:24 voor hem/haar betekent.
Alternatief: laat het filmpje ‘Jans verhaal van Hoop’ zien.
Liedsuggesties
 Opwekking 359 - De hemel juicht
 Opwekking 337 - Mijn hoop is op U Heer
 Opwekking 585 - Er is een dag
 Opwekking 818 - Op de dag
 Psalm 9 vers 1-2
 Liedboek 675 - Geest van hierboven
 Liedboek 756 - Laat komen Heer Uw rijk
 Liedboek gezang 126 - Verwacht de komst des Heren
 Hemelhoog 719 - Eens zal op die grote morgen
 Luisterlied Maranatha van Sela
Kinderdienst
Kleurplaat ‘Er is Hoop’ - Zie agape.nl/toolkitvoordekerken
Filmpjes
 Promofilm ‘Er is Hoop’ – Aan het begin van de dienst of preek
 Jans verhaal van Hoop – Na afloop van de preek
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