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Je leven als offer? 
 

Voorganger: ds. J.T. de Koning 
Organist: André Weerheim 

m.m.v. ‘Hineni’ 
 



 

 

Zingen: Sta op, o kinderen van Israël 
 

Sta op, o kinderen van Israël 
Kom en prijs nu je Maker 
Dans, zing en verheug je in Hem 
Zing en verheug je in Hem 
Zing en verheug je in Hem, o Israël 

 
Gods volk wordt uitgeleid 
 

Gods volk wordt uitgeleid,  
Zij gaat met vreugde voort,  
En de bergen en heuv'len  
Juichen rondom haar.  
Alles zingt erbij,  
Zelfs de bomen zijn blij  
En zij klappen voor hun God.  
 
En de bomen in het veld  
Zullen klappen voor Hem  
En de bomen in het veld  
Zullen klappen voor Hem  
En de bomen in het veld  
Zullen klappen voor Hem  
En wij gaan vrolijk voort. 

 
Jezus geeft een loflied in ons hart 
 

Jezus geeft een loflied in ons hart, 
Jezus geeft een loflied in ons hart, 
‘t Is een lied van vreugde, 
niemand neemt het weg. 
Jezus geeft een loflied in ons hart. 
 
Jezus leert ons samen zijn in harmonie. 
Jezus leert ons samen zijn in harmonie. 
Zoveel mensen, zoveel harten, 
Hij maakt ons één. 



 

Jezus leert ons samen zijn in harmonie. 
Jezus leert ons samenleven als gezin. 
Jezus leert ons samenleven als gezin. 
Door zijn liefde groeit de liefde 
voor iedereen. 
Jezus bindt ons samen als gezin. 

 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Hier in Uw heiligdom 
 

Hier in Uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U,  
met heilig ontzag, 
als Uw Geest ons trekt tot U. 
 

Rein door Uw zuiver bloed , 
met zekerheid, 
dat wij geborgen in Uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart, 
op de roepstem van Uw Geest. 
 

Heer, ik wil horen, 
Uw zachte stem, 
laat and’re stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen Heer, 
opdat ik het licht, 
van Uw aangezicht zal zien. 

 
Open mijn ogen 
 

Open mijn ogen, 
'k wil Jezus, mijn Heer zien. 
Open mijn ogen, opdat ik U zien kan. 
Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor. 
Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam. 



 

 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 107: 1 en 11 
 

Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat ! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

 

Laat zulken eer bewijzen 
Aan 's HEEREN gunst en macht, 
En al Zijn wond'ren prijzen 
Voor 't menselijk geslacht; 
't Lofoffer word' om strijd 
Hem juichend opgedragen, 
Terwijl zij wijd en zijd 
Van al Zijn werk gewagen. 

 

*Lezen van de geboden 
 

Zingen: Jezus alles geef ik U 
 

Jezus, alles geef ik U ) 
wat ik ben en heb ) 2x 
en wat ik ooit zal zijn. ) 
 
Al mijn hoop, )  
mijn plannen en mijn tijd )  
leg ik in uw hand, ) 2x  
vertrouw ze aan U toe. )  
 

*Gebed 



 

 
*Kinderlied: Zoek eerst het Koninkrijk van God 
 

Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
 

Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 
 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 

 

*Schriftlezing: 1 Petrus 2: 3-10 
 

3 U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?  
4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen  

die door de mensen werd afgekeurd  
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,  

5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken  
voor de bouw van een geestelijke tempel.  
Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen 
die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.  

6 In de Schrift staat immers:  
‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen  
om zijn kostbaarheid;  
wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’  

7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt.  
Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter:  
‘De steen die de bouwers afkeurden  
is de hoeksteen geworden.’ 8 
En: ‘Het is een steen waarover men struikelt,  
een rotsblok waaraan men zich stoot.’  



 

Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, 
daartoe zijn ze bestemd.  

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht,  
een koninkrijk van priesters,  
een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft  
om de grote daden te verkondigen van Hem  
die u uit de duisternis heeft geroepen  
naar zijn wonderbaarlijke licht.  

10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk;  
eens werd u ontferming onthouden,  
nu ontvangt u Gods ontferming. 

 

Zingen: Psalm 116: 10 en 11 
 

Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

*Verkondiging 
 

Zingen: Wees mijn verlangen 
 

 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 

Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 
 

 



 

 

Hemelse Koning, die ’t kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 
*Dankgebed 
 
*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 
Hineni zingt: Al wat ik ben… 
 

Al wat ik ben 
Leg ik in Uw hand 
Ik geef mijzelf volledig 
Mijn leven rust 
In de palm van Uw hand 
Ik ben van U voor eeuwig 
 
Jezus, ik geloof in U 
Jezus, ik vertrouw op U 
En de reden dat ik leef 
De reden dat ik zing 
Bent U alleen 

 
Zo wandel ik 
Heel dicht aan Uw zij 
Ook in mijn pijn 
Vertroost U mij 
En ik vertrouw 
Op wat U belooft 
Uw woord staat vast 
Voor eeuwig 

 
De kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
 



 

 
Zingen: Psalm 118: 10 
 

De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

 
*Zegen 
 
 

*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
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• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 28-08-2022 

 

• QR-CODE collecte 
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