
Liturgie zondag 28 september 2014 
Middagdienst 
 
Psalm 112 vers 1 en 2   NB 
Psalm 111 vers 1 en 6   NB 
Schriftlezing: 1 Petrus 2: vers 11-25  HSV 
Psalm 130 vers 3    OB 
Schriftlezing: 1 Petrus 3: vers 8-17  HSV 
Morgenzang  vers 3, 4 en 6 Enige gezangen OB 
Verkondiging: Getuigen van de hoop die in je is 
Gezang 291 vers 1 en 2   LvdK 
Psalm 90 vers 1 en 8   NB 
Gezang 481 vers 1, 2 en 3   LvdK 
 
 
1 Petrus 2 vers 11-15 
Herziene Statenvertaling 
 
Een voorbeeld voor de heidenen 
11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en 
vreemdelingen  u te onthouden van de vleselijke 
begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 
12   Houd uw levenswandel onder de heidenen 
goed;  opdat zij die nu van u kwaadspreken als 
van kwaaddoeners,  door de goede werken die 
zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen  op 
de dag dat er naar hen omgezien wordt. 
 
Aan alle gezag onderdanig 
13   Onderwerp u dan omwille van de Heere aan 
alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als 
hoogste machthebber, 

14 hetzij aan de stadhouders, als mensen die 
door hem gezonden worden tot straf van de 
kwaaddoeners, maar tot lof van hen die 
goeddoen. 
15 Want zo is het de wil van God,  dat u door 
goed te doen het onverstand van de dwaze 
mensen de mond snoert; 
 
 
1 Petrus 3 vers 8-17 
Herziene Statenvertaling 
 
Opwekking tot verdraagzaamheid 
8 Ten slotte,  wees allen eensgezind, vol 
medeleven, heb de broeders lief, wees 
barmhartig en vriendelijk. 
9   Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met 
laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet 
dat u daartoe geroepen bent,  opdat u zegen zult 
beërven. 
10   Want wie het leven wil liefhebben en goede 
dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van 
het kwaad, en zijn lippen van het spreken van 
bedrog; 
11   die moet zich afkeren van het kwaad en het 
goede doen; die moet vrede zoeken en die 
najagen. 
12 Want de ogen van de Heere rusten op de 
rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun 
gebed; maar het aangezicht van de Heere is 
tegen hen die kwaad doen. 
 
 

Rekenschap geven van de hoop 
13 En wie is het die u kwaad zal doen, als u 
navolgers bent van het goede? 
14   Maar als u ook zou moeten lijden vanwege 
de gerechtigheid, dan bent u zalig.  En wees niet 
bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in 
verwarring brengen, 
15   maar heilig God, de Heere, in uw hart;  en 
wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder 
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, 
met zachtmoedigheid en eerbied. 
16 En heb een goed geweten,  opdat in datgene 
waarin zij kwaad van u spreken als van 
kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden 
die uw goede levenswandel in Christus 
belasteren. 
17 Want het is beter te lijden – als God dat wil – 
terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. 
 


