
Mededelingen

Votum en zegengroet >



Votum en Zegengroet

Lied 413: 1, 3 >



Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.

Lied 413: 1, 3



Heer, ontferm u over ons,

open uwe vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.

Eeuwig blijft uw trouw bestaan –

laat ons niet verloren gaan.

Lied 413: 3 Gebed >



Gebed

Introductie preekonderwerp >



Levende offers

Schriftlezing >



Schriftlezing

Romeinen 12: 1, 2 en 9 - 17

door Ans Huizing Schriftlezing >



1Broeders en zusters, met een beroep op Gods 

barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, 

heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te 

stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2U 

moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar 

veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om 

zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, 

volmaakt en hem welgevallig is.

Romeinen 12: 1, 2
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9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad 

en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met 

de innige liefde van broeders en zusters en acht de 

ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet 

bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en 

dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u 

hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed 

ondervindt, en bid onophoudelijk. 

Romeinen 12: 9 - 17
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13Bekommer u om de noden van de heiligen en 

wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, 

vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt, 

heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees 

eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf 

aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen 

inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar 

probeer voor alle mensen het goede te doen.

Romeinen 12: 9 - 17
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Opwekking 462 >



Refrein

Aan uw voeten, Heer,

Is de hoogste plaats,

Daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn

Is de grootste eer,

Daarom buig ik mij voor U.

(x2)

Opwekking 462



Ja, ik verkies nu om bij U te zijn

En om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,

Kom ik nu tot U, o Heer.

Opwekking 462



Refrein

Aan uw voeten, Heer,

Is de hoogste plaats,

Daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn

Is de grootste eer,

Daarom buig ik mij voor U.

Opwekking 462



Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,

Hier in een plaats van aanbidding,

In Geest en waarheid samen één te zijn,

In aanbidding voor U.

Opwekking 462



Refrein

Aan uw voeten, Heer,

Is de hoogste plaats,

Daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn

Is de grootste eer,

Daarom buig ik mij voor U.

Opwekking 462



Zoals een vader die zijn kind omarmt,

Ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost en beschermt

En ik kom tot rust bij U.

En ik kom tot rust bij U.

En ik kom tot rust bij U.

Opwekking 462 Preek >





Broeders en zusters, 

met een beroep op Gods barmhartigheid 

vraag ik u om uzelf als een 

levend, heilig en God welgevallig offer 

in zijn dienst te stellen, 

want dat is de ware eredienst voor u.

(NBV)



Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. 

Daarom vraag ik jullie: 

Geef jezelf als een geschenk aan God. 

Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. 

Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. 

Want dat is de juiste manier om God te vereren.

(Bijbel in Gewone Taal)





‘Daarom vraag ik jullie, 

met een beroep op Gods barmhartigheid…

om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer 

in zijn dienst te stellen.’

‘Dáárom vraag ik jullie: 

Geef jezelf als een geschenk aan God. 

Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen.’





verzoen-offers / schuld-offers



verzoen-offers / schuld-offers

---

dank-offers / lof-offers





Hoeveel is Hij jou waard?





‘Jullie komen met een blind offerdier aanzetten, 

en jullie zeggen: ‘Wat geeft dat nu?’

En ook als jullie met een kreupel of ziek dier aankomen, 

zeggen jullie: ‘Dat geeft toch niets?’

Bied de gouverneur zo’n dier maar eens aan 

en zie of hij er tevreden mee is 

en jullie goedgezind zal blijven.’

(Maleachi 1: 8)





Geef jezelf als een geschenk aan God. 

Laat je leven een offer zijn 

dat God graag wil aannemen.





‘…to present your bodies as a living sacrifice, 

holy and acceptable to God’





‘Hoe kan je lichaam een levend offer worden? 

Draai je ogen weg van slechte dingen en het wordt een offerdaad. 

Zorg dat je tong geen slecht woord spreekt en je brengt een offer. 

Maar dat is niet genoeg. We moeten ook het goede doen: 

Strek je handen uit om te helpen en het is een geurend wierookoffer. 

je mond moet liefdevol spreken naar degenen die jou bekritiseren, 

je oren moeten de tijd krijgen om te luisteren naar Gods woorden.’ 





Uw ware eredienst =  Your spiritual worship





‘Samen zijn jullie Gods tempel. 

Jullie brengen offers aan God, als heilige priesters. 

Jullie offer is het dienen van God door goed te leven.’

1 Petrus 2:5





Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan Uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot Uw lof en dienst bereid.

Lied 473: 1 - 5



Neem mijn handen, maak ze sterk

door Uw liefde tot Uw werk.

Maak, dat ik mijn voeten zet

op de wegen van Uw wet.

Lied 473: 2 - 5



Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn Koning, hulde bied'.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij Uw getuigen zijn.

Lied 473: 3, 4, 5



Neem mijn zilver en mijn goud,

dat ik niets daarvan behoud'.

Maak mijn kracht en mijn verstand

tot een werktuig in Uw hand.

Lied 473: 4, 5



Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot Uwen troon,

dat, o Heer, Uw Geest er woon'.

Lied 473: 5 De wet >



De wet

Lied 939: 1, 3 >



Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht

leidt mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

Lied 939: 1, 3



Van eerste kreet tot laatste zucht

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,

niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.

Totdat U komt, mij roept voorgoed,

bent U het doel van mijn bestaan.

Lied 939: 3 De wet >



Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie.

de tweede is voor de kerk.

Lied 416: 1, 2, 3 >
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Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gezang 416: 1, 2, 3



Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gezang 416: 2, 3



Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gezang 416: 3 Zegen >



Zegen

Lied 416: 4 als gezongen amen >



Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gezang 416: 4



Fijne zondag en wel thuis!


