… er is

hoop!

Dienstopzet – thema ‘Geef Hoop door!’
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: Na afloop van deze dienst begrijpt het gemeentelid dat als volgeling van Christus lijden
omwille van zijn geloof erbij hoort en is hij bereid om te getuigen van de hoop die in hem is.
Kerntekst 1 Petrus 3:13 -18

13 En wie zal u kwaad doen, als u zich inzet voor het goede? 14 Maar ook al moet u lijden
vanwege de gerechtigheid, toch bent u gelukkig te prijzen. Vrees hun bedreigingen niet en laat u
niet verontrusten, 15 heilig in uw hart Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan
ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. 16 Maar doe het met zachtmoedigheid en
respect, en vanuit een zuiver geweten. Dan zullen die honers van uw goede christelijke
levenswandel beschaamd staan met hun laster. 17 Het is beter te lijden voor het goede dat men
doet, zo God dat wil, dan voor het kwaad dat men bedrijft. 18 Ook Christus heeft eens en
voorgoed geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te
brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest.
A. Introductie
In welke situatie je ook zit, of je lijdt onder vervolging, aan een ziekte of aan corona. Of
misschien lijd je onder de gevolgen van de lockdown, of werkeloosheid of heb je psychische
klachten. Al deze dingen bestaan: ze zijn een donkere realiteit. Hoe ga je er mee om? Boos,
kwaad, verdrietig op de omstandigheden? Kijk je ook naar voren en omhoog? Naar diegene die
alle machten aan Zichzelf heeft onderworpen? (vs 22)
B. Kern
Verwijzing naar gedeelte hiervoor in vers 9-12 - vergeld kwaad niet met kwaad.
14 - de vroege kerk werd vervolgd. Bedreigingen en lijden is de norm voor de kerk van toen.
15 - ἐλπίδος komt van het stam elpo dat betekent anticiperen, meestal met plezier of
verwachting (abstract of concreet) of vertrouwen - geloof, hoop
De kerk kan zich niet verstoppen. Ze heeft een taak, een missie te volbrengen. Dat is je
verantwoorden voor de hoop die in jou leeft. Of dat voor de rechtbank is of voor de mensen die
je kent. Deze Hoop is geen geheim.
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16 - καταλαλεῖσθε komt in de bijbel alleen in dit vers voor. Betekenis: een bedrieger te zijn,
d.w.z. lasteren en kwaad spreken over.
16 - Diegenen die over de christenen minachtend spreken zullen beschaamd staan als christen
bescheiden, beleefd en oprecht hun verhaal met Jezus vertellen. De laster zal verdwijnen als
mensen je kennen en je oprechtheid zien.
17 - Je kunt lijden door de zonde in deze wereld en door je eigen keuzes waarin je de wil van God
negeert. Maar je kunt ook lijden als je juist doet wat God vraagt, door Jezus te volgen. Als je lijdt,
laat het dan het lijden zijn dat voortkomt uit het volgen van Jezus. Voorbeelden geven van lijden
omwille van geloof, uit de vervolgde kerk (een verhaal van OpenDoors), of een verhaal uit de
eigen omgeving dat onbegrip/lijden/hoon naar christenen illustreert.
18 - Jezus is voorgegaan in dat lijden; ondanks dat Hij geen enkele zonde deed. Zo stierf Hij voor
ons vanuit de Hoop dat wij daarmee bij God kunnen komen. Vanuit het perspectief van deze
wereld gezien was zijn missie ‘hopeloos’ en eindigde zijn leven zonder hoop. Maar vanuit de
Geest gezien was zijn hoop niet gericht op deze wereld maar op de mensen die Hij op het oog
had.
Dat betekent een ommekeer van denken, voelen doen. Daarmee overwon Hij de macht van de
dood. Als de dood niet meer het laatste woord heeft, dan is er hoop voor al het andere in de
wereld en voor ieder mens.
C. Appel
De kerk kan leren van de vroege kerk. As we niet met meer mensen op een veilige manier samen
kunnen komen. Als we ons onbegrepen voelen door de overheid, of door mensen die zeggen:
“Waarom mogen ze naar de kerk? Wij mogen toch ook niet naar een concert of
voetbalwedstrijd?” Het is onze taak hen uit te leggen waarom we dit belangrijk vinden. Niet door
het kwaad met kwaad te vergelden. Maar respect te tonen, hun onwil te begrijpen. En hen uit te
leggen waarom we dit doen.
Dan kan de kerk een verschil maken in de ze wereld. Het is al zo polariserend. Zwart-wit. De kerk
is een plek waar links en rechts, bruin en wit, arm en rijk elkaar ontmoeten. Samen weten we dat
God regeert. Hij is het die de zaak bestuurt. Soms begrijpen we het niet door de situatie waar we
in zitten, maar er is iets sterkers dan de situatie. Dat is wat we geloven.
Liedsuggesties
 Opwekking 618 – Jezus, hoop van de volken
 Opwekking 662 – God regeert
 Opwekking 705 – Toon mijn liefde
 Opwekking 764 - Zegekroon
 Gezang 111 Jezus leeft in eeuwigheid (Opwekking 71)
 Gezang 118 LvdK (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)
 Gezang 293 LvdK (wat de toekomst brenge moge)
 Psalm 40
 Psalm 121
 Psalm 130:3-4
 Video ‘Er is Hoop’
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 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ van Sela
 Luisterlied ‘Een toekomst vol van Hoop’ van Sela
Kinderdienst
Kleurplaat ‘Er is Hoop’ - Zie agape.nl/toolkitvoordekerken
Filmpjes
 Promofilm ‘Er is Hoop’ – Aan het begin van de dienst of preek
 Wims verhaal van Hoop – Na afloop van de preek
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