
Ga eens uit eten met God!



Welkom!



Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem, alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid
is machtig over ons,
en des Heren trouw
is tot in eeuwigheid.

Halleluja, halleluja.  ) 4x

Looft de Here





Groot is de Heer,
Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht
staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij's waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.

Groot is de Heer



Groot is de Heer
en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer.
Groot is de Heer.

Groot is de Heer
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Stil gebed





Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt, 
omdat geheel mijn hart verlangt 
U in uw heiligdom te loven. 
‘k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.

Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!



Zelfs vindt de mus een huis, o Heer,
de zwaluw legt haar jongen neer
bij uw altaren in uw woning.
Laat mij bij U zo thuis zijn, Heer.
Want daar is vrede; ik begeer
bij U te zijn, mijn God en Koning!
Welzalig wie daar wonen mag,
hij zingt uw lof van dag tot dag.

Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!





Gebed





1 Wie een vredeoffer wil aanbieden en daarvoor een 
rund neemt, mag een koe of een stier nemen, maar het 
dier dat de HEER wordt aangeboden mag geen enkel 
gebrek hebben. 2 Degene die het offer aanbiedt, moet 
zijn hand op de kop van het dier leggen en het 
slachten binnen de omheining van de ontmoetingstent, 
waarna de priesters, de zonen van Aäron, het bloed 
tegen de zijkanten van het altaar gieten. 3 Een deel van 
het vredeoffer moet als offergave aan de HEER 
worden aangeboden: het vet rond de buikholte en al 
het vet aan de ingewanden, 

Leviticus 3



4 de beide nieren met het niervet bij de 
lendenspieren, en de kleinste lob van de lever, die 
samen met de nieren moet worden verwijderd. 5 De 
zonen van Aäron verbranden dit alles samen met het 
brandoffer dat op het houtvuur op het altaar ligt, als 
een geurige gave die de HEER behaagt.

6 Wie een vredeoffer wil aanbieden en daarvoor een 
schaap of een geit neemt, mag een mannelijk of een 
vrouwelijk dier nemen, maar het dier dat de HEER 
wordt aangeboden mag geen enkel gebrek hebben.

Leviticus 3



7 Wie een schaap als offergave aan de HEER aanbiedt, 
8 moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het 
slachten binnen de omheining van de ontmoetingstent, 
waarna de zonen van Aäron het bloed tegen de 
zijkanten van het altaar gieten. 9 De vette delen van 
het dier moeten als offergave aan de HEER worden 
aangeboden: de bij het stuitbeen afgesneden staart in 
zijn geheel, het vet rond de buikholte en al het vet aan 
de ingewanden,10 de beide nieren met het niervet bij 
de lendenspieren, en de kleinste lob van de lever, die 
samen met de nieren moet worden verwijderd.

Leviticus 3



11 De priester doet dit alles op het altaar in rook 
opgaan, als voedsel en offergave voor de HEER. 12 Wie 
een geit als offergave aan de HEER aanbiedt, 13 moet 
zijn hand op de kop van het dier leggen en het 
slachten binnen de omheining van de ontmoetingstent, 
waarna de zonen van Aäron het bloed tegen de 
zijkanten van het altaar gieten. 14 Een deel van het 
vredeoffer moet als offergave aan de HEER worden 
aangeboden: het vet rond de buikholte en al het vet 
aan de ingewanden,

Leviticus 3



15 de beide nieren met het niervet bij de 
lendenspieren, en de kleinste lob van de lever, die 
samen met de nieren moet worden verwijderd. 16 De 
priester doet dit alles op het altaar in rook opgaan, als 
voedsel, als een geurige gave. Al het vet is bestemd 
voor de HEER. 17 Vet en bloed mogen jullie niet eten. 
Deze bepaling blijft voor de Israëlieten en hun 
nakomelingen voor altijd van kracht, waar ze ook 
wonen.

Leviticus 3





4-:  geen thema.

4+: Petrus vrienden bidden voor hem. 

     Handelingen 12

7+:De roeping van Jeremia.

Kinderen mogen naar de clubs





Preek



Leviticus 1-2: weggeef-offers →
hoe zou ik God een cadeau geven?

— offers gaan om communicatie
— offers gaan niet om verzoening

vorige week



ga eens uit eten met God
hoe zou jij dat doen?
hoe zou jij dat inrichten en aankleden?

Leviticus 3



je laat merken dat je blij bent dat je je leven 
met mensen kunt delen
door je leven een maaltijd lang extra met die 
mensen te delen

uit eten gaan



God is niet iemand met wie je uit eten gaat
— hij is perfect en ziet alles
— hij vertrouwt je niet

Jezus wel (?)

God en uit eten gaan



‘vredeoffers’ = gemeenschapsoffers =
‘met God uit eten gaan’-offers

meest voorkomende offers

God vindt gemeenschap belangrijk
hij wil zijn leven delen

Leviticus 3



— aanbieden
— hand op de kop = dit dier staat voor mij
— slacht
— bloed tegen de zijkant van het altaar = 
overgave
— vet, nieren, stuk lever, staart voor de Heer

Leviticus 3



— borststuk voor de priesters
— rechterachterbout voor de priester
— van alle soorten brood één voor de 
priesters
— met de rest een offermaaltijd met wie bij jou 
hoort
— in de aanwezigheid van de Heer

Leviticus 7



het geheel van het offer begint met het 
aanbieden, maar loopt door tot en met, na de 
maaltijd, wat overgebleven is wordt verbrand

je communiceert: omdat ik blij ben dat ik mijn 
leven met u kan delen, deel ik mijn leven met u 
in deze maaltijd: gemeenschap in vrede

‘met God uit eten gaan’-offers



ga eens uit eten met God
hoe zou jij dat doen?
hoe zou jij dat inrichten en aankleden?

Leviticus 3



ga eens uit eten met God
hoe zou jij dat doen?
hoe zou jij dat inrichten en aankleden?

daar doen we al iets van in het avondmaal

— maar hoe zou jij dat zelf doen?

Leviticus 3





Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen;
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die ons nabij is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest, die als de trooster
zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept hier mensen samen



Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zeg het uit, laat elk het horen,
zeg het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

Jezus roept hier mensen samen



Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen in de straat,
ga met zaligen en zoekers,
als het om de waarheid gaat.

Jezus roept hier mensen samen



Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heil'ge zondaars,
wees te gast bij God, de Heer.

Jezus roept hier mensen samen





Doop 



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 wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Wees mijn verlangen



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.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Wees mijn verlangen



Hemelse Koning, die het 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.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Wees mijn verlangen





God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

God kent jou vanaf het begin
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God kent jou vanaf het begin



En weet je wat zo mooi is,
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou
ja Hij houdt van jou
ja Hij houdt van jou en mij.

God kent jou vanaf het begin
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Voorbede



Mededelingen

Het gastadres is vanmorgen bij Inge van der Schee, (fam.v.d.Schee) 
Hebridenlaan 43.

Zoals vorige week reeds is meegedeeld is er vanmiddag, evenals op 
2 september a.s. geen themadienst of andere activiteit.

Volgende week, zondag 22 juli is de morgendienst in de Tituskapel, 
gezamenlijk met de broeders en zusters van de Bron. De 
middagdienst is een gezamenlijke dienst in de Bron, aanvang 5.00 
uur.



Mededelingen

De activiteitencommissie attendeert u er reeds nu op dat de 
jaarlijks barbecue voor de opening van het nieuwe seizoen dit jaar 
zal worden gehouden op zaterdag 1 september a.s. Noteert u 
alvast deze datum, nadere bijzonderheden volgen.

De kollekte is vanmorgen bestemd voor: Zending Benin.

De voedselbank blijft uw aandacht vragen. Er is nog steeds heel 
veel nodig en alle beetjes helpen. Het gaat om etenswaren die niet 
snel kunnen bederven. In de hal staat een krat waarin het 
meegebrachte kan worden gelegd.





Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn Jezus, mijn Redder



Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Mijn Jezus, mijn Redder



Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.

Mijn Jezus, mijn Redder



U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn Redder
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Tot ziens!


