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Thema Hij is mijn hoop! ( Pnr. 1002)  1 Petrus 3:15 
Uitgesproken 31 december 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een opname van 31 december 2009. De preek is eerder 
gehouden op 26 november 2000 (Eeuwigheidszondag) in het Open Hof te 
Kampen 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 90:1 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
  

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst 1 Petrus 3: 15b 

Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees 
dan steeds bereid om u te verantwoorden.  
 

Zingen Lied 379: 2 en 3 
2. Jezus, morgenster in 't dagen, 
zon des levens, eeuwig licht, 
glans van 's Vaders welbehagen, 
zaligmakend aangezicht, 
weest Gij onzer zielen dag 
in het oog der vaste hope, 
dat zij in 't gelove mag 
dezen levensdag doorlopen. 
 
3. Hoop op 't wezen aller goeden, 
hoe verheldert gij den dag 
tot een lafenis en voeden, 
waar de mens van leven mag. 
Want gelijk men steeds bevond, 
hoe het duister werd verdreven 
door de lichte morgenstond, 
zo verwacht men 't eeuwig leven. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing 1 Petrus 3: 8-18 

8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, 
heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid 
de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u 
wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u 
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ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 
10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet 
geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11 hij moet 
het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend 
vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet 
uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen 
wie kwaad doen.’ 
13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor 
het goede? 14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de 
gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom 
niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring 
brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. 
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees 
dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral 
zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen 
de mensen die zich honend over uw goede, christelijke 
levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 17 Het is 
beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan 
omdat men kwaad doet. 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij 
zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van 
onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. 
Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven 
gewekt. 
 

Zingen Lied 421 
1. Zolang als ik op aarde leven zal 
mijn koning groot ik ere geven zal, 
met woord, met daad, met juichen en gezang. 
Hij heeft mij uitgetogen van de val, 
geschreven in zijn uitverkoren tal, 
dies mijne ziel Hem spelet lof en dank. 
Zijn bitter lijden 
doet mij verblijden. 
Zijn hart is mijn, 
het mijn is zijn. 
Treurigheid wijke, 
vrolijkheid blijke, 
want Jezus wil, 
want Jezus wil mijn Heiland zijn. 
 
2. Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht, 
als mijne tong Hem prijzet dag en nacht, 
als ik Hem dien als zijn gehoorzaam kind, 
de wereld boos mij spottet en belacht, 
maar wederom ik harer niet en acht, 
al hare trots die schrijf ik in de wind. 
Hoe Hij het voeget, 
mij wel genoeget. 
Hij maket al 
na zijn geval. 
Hij is de beste, 
de eerst' en de leste, 
die ik bemin, 
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die ik bemin en minnen zal 
 
Preek  
 
Zingen Lied 452: 2 en 3 

2. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. 
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 
hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart. 
Gods zoon vergeet de broeder niet 
die Hij op aarde liet. 
Hij is mijn hoop. 
Hij wies mij met zijn doop, 
Hij geeft mij brood en beker, 
'k ben van zijn liefde zeker. 
Hij is mijn hoop! 
 
3. Waar is een vreugd, een kalmt', een heil, 
zo zalig, als dit hoogst genot? 
Het vloeit uit God en keert tot God, 
het heeft noch maat, noch perk, noch peil. 
In Jezus is mijn zalig lot 
verborgen bij mijn God. 
Hij is mijn lust, 
ook als mijn stof eens rust. 
O, prijst Hem, mijn gezangen! 
Ik blijf zijn komst verlangen. 
Hij is mijn lust! 

 
Avondgebed  
 
Zingen Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; 
Die ontvangen is van den Heiligen Geest,  
geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, nedergedaald ter helle; 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des 
Almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in den Heiligen Geest. 
Ik geloof ene heilige, algemene, Christelijke Kerk,  
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen. 

 
Inzameling van de gaven 
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Zingen Lied 403: 2 en 4 
2. God is mijn troost en toeverlaat, 
Hij is mijn hoop, mijn leven. 
Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, 
ik zal het niet weerstreven. 
Die mij altijd 
vertroost en leidt 
die elke haar geteld heeft. 
Die van nabij 
zolang reeds mij 
in liefde vergezeld heeft. 
 
Nog één ding wil ik vragen Heer, 
ik vraag het vol vertrouwen: 
wanneer de boze gaat te keer, 
laat mij uw hulp aanschouwen, 
dat ik niet val 
maar leven zal. 
Gij zult mij niet beschamen. 
Dat is uw eer 
o trouwe Heer. 
Dus zeg ik vrolijk: Amen. 

 
Zegen 


