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Welkom 

Mededelingen 

 

Gezang 301: 1 

1 Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

om alle goede dingen 

halleluja, 

al zijn wij vreemdelingen 

in schande en in scha, 

Gij zendt uw zegeningen 

halleluja. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 119: 7 en 21 

7 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 

Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 

Open mijn oog, zodat het helder ziet, 

dat ik de wondren van uw wet ontware. 

O HEER, verberg mij uw geboden niet: 

ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 

21 De wet, o HEER, die Gij aan mij beveelt, 

is als een lied mij, als een spel van snaren, 

dat in den vreemde troostend mij omspeelt. 

Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. 

Uw trouw hebt Gij, o HEER, mij toebedeeld, 

omdat ik uw geboden blijf bewaren. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: 1 Petrus 1: 1-12 (NBV21) 
1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de 

uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in 

Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië ver-

blijven, 2door God, de Vader, voorbestemd om, ge-

heiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met 

het bloed van Jezus Christus besprenkeld te wor-

den. Genade zij u en vrede, in overvloed. 
3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Je-

zus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij 

ons door de opstanding van Jezus Christus uit de 

dood opnieuw geboren doen worden en ons zo le-

vende hoop gegeven. 4-5Er wacht u, die vanwege 

uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in 

de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis 

die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die 

klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard 

te worden. 6Verheug u hierover, ook al moet u nu 

tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevin-

gen verduren. 7Zo kan de echtheid blijken van uw 

geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, 

dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo ver-

werft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus 

zich zal openbaren. 8U hebt Hem lief zonder Hem 

ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien 

gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, 

hemelse vreugde, 9omdat u het einddoel van uw 

geloof bereikt: uw redding. 10Wat die redding in-

houdt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze 

profeteerden over de genade die u ten deel zou 

vallen. 11Zij probeerden vast te stellen op welke tijd 

en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die 

in hen werkzaam was, doelde toen deze voorzegde 

dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister 

zou delen. 12Er werd hun geopenbaard dat deze 

boodschap niet voor henzelf bestemd was maar 

voor u – de boodschap die u nu verkondigd is door 

hen die u het evangelie hebben gebracht, gedre-

ven door de heilige Geest, die vanuit de hemel 

werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs en-

gelen graag zouden doordringen. 

 

Psalm 65: 2 en 3 

2 Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 

terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 

die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 

met alle overvloed. 

3 Gij antwoordt met geduchte daden, 

Gij treedt voor ons in 't krijt. 

God van ons heil, Gij gaat te rade 

met uw gerechtigheid. 

O Gij vertrouwen aller landen 

die ver gelegen zijn, 

Gij houdt het oordeel in uw handen, 

de aard' is uw domein. 

 

Preek 

Tekst: 1 Petrus 1: 1-2 

Thema: Uitverkoren vreemdeling!” 

 

Gezang 21: 6 en 7 

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 

dat u de haat der mensen treft, 

Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen 

en Hij buigt neer wie zich verheft. 

Zijt gij in rouw, God is uw licht; 

Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 

Halleluja! Halleluja! 

7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 

Halleluja! Halleluja! 

 

Gebeden 

 

Collecten 

1. Timon 

2. Kerkelijke Kassen en Kerk 
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel, 

op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, 

christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Gezang 299: 3 

3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht 

moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 

tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 

Halleluja, halleluja! 

 

Zegen, 
te beantwoorden met: 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 


