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

  
Preek   
Doel: het gemeentelid gaat hoop uitdelen vanuit de hoop van de toekomst.   
 
Kerntekst Colossenzen 1:24-27 
24 Ik ben blij dat ik nu voor u moet lijden, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen 
van het lijden dat Christus ten behoeve van zijn lichaam, de Gemeente, heeft geleden. 25 God 
heeft mij immers opgedragen de Gemeente te dienen door haar alles over zijn Woord te 
vertellen. 26 Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt 
aan hen die Hem liefhebben en voor Hem willen leven. 27 Hij wilde dat zij zouden weten wat een 
rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim: dat Christus in u leeft. Hij is 
uw hoop op Gods heerlijkheid. 
 

A. Introductie 
Waar denkt u aan bij het woord “hoop”?  
Voorbeelden noemen. Hoop is 1. onzeker en 2. gericht op de toekomst.   
 
Lees tekst: Col. 1: 24-27.   
 
B. Situatieschets Colossenzen 1 
 
C. Kern   
24 - “wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt”. Wat het niet betekent; wat het wel betekent.   
26 - wat is “het mysterie”?   
27b - Christus, uw Hoop op goddelijke luister.   
Bezwaar: ja maar, wat heb ik daaraan in mijn leven nu? Antwoord: de hoop van de toekomst 
beïnvloedt jouw leven nu. Leef uit hoop; leef hoop uit.    
 

Appel 
Een verhaal van Hoop. Bijvoorbeeld een interview of filmpje waarbij een gemeentelid vertelt wat 
‘Hoop uitleven’ voor hem/haar betekent. 
Alternatief: laat het filmpje ‘Jannines verhaal van Hoop’ zien.  

https://www.youtube.com/watch?v=9xKfTelKoo4


 
 

                                        … er is   hoop! 

 

www.erishoop.nu   |   www.agape.nl   2 

 
Liedsuggesties  

 Opwekking 618 Jezus, hoop van de volken  
 Opwekking 689 Spreek o Heer  
 Opwekking 346 Maak ons tot een stralend licht  
 Opwekking 585 Er is een dag  
 Psalm 25:2  
 Psalm 42 vers 1-3   
 Psalm 21 vers 1, 4, 5  
 Psalm 91:1, 5  
 Hemelhoog 715 De grote dag breekt weldra aan   
 op Toonhoogte 117 Kom Heil’ge Geest Gij vogel Gods  
 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  
 Jannines verhaal van Hoop – Na afloop van de preek  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
http://www.agape.nl/toolkitvoordekerken
https://www.youtube.com/watch?v=z3FS9LMr4lk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9xKfTelKoo4

