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Gezang 7: 1
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.

Gezang 7: 1
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!

Introtekst: 1 Petrus 2: 7A
7. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar.

Psalm 68: 10
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?

Psalm 68: 10
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Gods eis: Micha 6: 8
8. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat 
goed is. En wat vraagt de HEERE van u 
anders dan recht te doen, 
goedertierenheid lief te hebben en 
ootmoedig te wandelen met uw God.
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Psalm 24: 2
2. Wie klimt den berg des HEEREN op?
Wie zal dien Godgewijden top, 
Voor 't oog van Sions God, betreden?
De man, die, rein van hart en hand, 
Zich niet aan ijdelheid verpandt, 
En geen bedrog pleegt in zijn eden. 

Gezang 1: 3
3. Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneschijn
wilt G' onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn!

Gezang 1: 3
Met God wilt G' ons verzoenen,
tot God heft G' ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog.

Gezang 1: 1
1. Hoe zal ik u ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
o, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?

Gezang 1: 1
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!

Gezang 7: 2
2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
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Gezang 7: 2
Ik blijf op U in liefde staren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Lezen: 1 Petrus 2: 1 t/m 10
1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, 
huichelarij, afgunst en alle 
kwaadsprekerij.
2. En verlang vurig, als pasgeboren 
kinderen, naar de zuivere melk van het 
Woord, opdat u daardoor mag 
opgroeien,

Lezen: 1 Petrus 2: 1 t/m 10
3. indien u tenminste geproefd hebt dat 
de Heere goedertieren is,
4. en kom naar Hem toe als naar een 
levende steen, die wel door de mensen 
verworpen is, maar bij God uitverkoren 
en kostbaar,

Lezen: 1 Petrus 2: 1 t/m 10
5. dan wordt u ook zelf, als levende 
stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, 
tot een heilig priesterschap, om 
geestelijke offers te brengen, die God 
welgevallig zijn door Jezus Christus.

Lezen: 1 Petrus 2: 1 t/m 10
6. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik 
leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren 
en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, 
zal niet beschaamd worden.

Lezen: 1 Petrus 2: 1 t/m 10
7. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; 
maar voor de ongehoorzamen geldt: De 
steen die de bouwers verworpen 
hebben, die is de hoeksteen geworden, 
en een steen des aanstoots en een 
struikelblok;
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Lezen: 1 Petrus 2: 1 t/m 10
8. voor hen namelijk die zich aan het 
Woord stoten, door ongehoorzaam te 
zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.

Lezen: 1 Petrus 2: 1 t/m 10
9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterschap, een heilig 
volk, een volk dat God Zich tot Zijn 
eigendom maakte; opdat u de deugden 
zou verkondigen van Hem Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht,

Lezen: 1 Petrus 2: 1 t/m 10
10. u, die voorheen geen volk was, maar 
nu Gods volk bent; u, die zonder 
ontferming was, maar nu in ontferming 
aangenomen bent.

Johan de Heer 132: 5 en 6
5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Johan de Heer 132: 5 en 6
6. Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
vloeit de stoom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.

Gezang 1: 7
7. Nu hebt gij niet te vragen,
of God wel vrede biedt:
"In mensen welbehagen!"
zo klinkt het eng'lenlied



10-12-2021

5

Gezang 1: 7
't Klinkt voort, waarheen w'ook zweven
uit Bethl'em Efrata;
het klinkt ook onder 't sterven
nog in ons harte na!

Preek naar aanleiding van 1 Petrus 2: 7A
7. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar.

Johan de Heer 120
1. Heer, ik geef 'm aan U volkomen:
'k Leg mijn al hier voor U neêr, 
Opdat Gij in mij zoudt wonen
Met Uw Geest, o Heer!

Johan de Heer 120
Al de liefde van mijn harte
Zij U voortaan toegewijd!
'k Vrees geen moeite meer of smarte,
Daar Gij met mij zijt.

Johan de Heer 120
Refrein:
Glorie, glorie, Halleluja!
'k Leg mijn al aan Jezus' voet.
En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.

Johan de Heer 120
2. Heer, mijn wil leg 'k voor U neder,
Neem hem aan nu voor altijd:
Dat niets kwaads hem immer weder
Van de Uwen scheid'!
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Johan de Heer 120
Heer, tot U breng ik mijn leven,
Hoor nu mijn geloften aan;
'k Heb mijn al aan U gegeven;
Neem het, Heiland, aan.

Johan de Heer 120
Refrein:
Glorie, glorie, Halleluja!
'k Leg mijn al aan Jezus' voet.
En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.

Johan de Heer 120
3. Heer, mijn God, bestuur mijn wegen,
Strijden wil ik slechts voor U!
Jezus' bloed kocht ook mijn Leven,
Hem behoor ik nu.

Johan de Heer 120
Openbaar U zelf aan mij, Heer,
Als mijn eeuwig trouwe Vrind!
Tot in 't stervensuur bewaar mij,
Voor altijd Uw kind.

Johan de Heer 120
Refrein:
Glorie, glorie, Halleluja!
'k Leg mijn al aan Jezus' voet.
En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.

Psalm 98: 2
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
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Psalm 98: 2
Juich dan den Heer' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.


