1 Petrus 1:18-19 Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of
goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is
losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder
liggaamsgebrek is.

NADER
Deel – ŉ Offer van Lof
Aanbidding is ons persoonlike en gesamentlike reaksie op wie God is,
en wat Hy gedoen het. Dit word uitgedruk in dit wat ons sê en die
manier hoe ons ons lewe leef.

1 Petrus 2:4-5 Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is,
maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n
geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat
deur Jesus Christus vir God welgevallig is.
1 Petrus 2:9-10 Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n
nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die
verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy
wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God.
Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle
barmhartigheid bewys.

Hebreërs 13:15-16 Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof
bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. Moenie
nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir
God aanneemlik is.

1 Petrus 1:3-5 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In
sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus
Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike,
onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring
gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar
vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te
word.

Romeine 11:33-12:1 O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe
ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! “Wie ken die bedoeling van
die Here? Wie gee Hom raad? Wie bewys Hom 'n guns, sodat Hy verplig is om iets
terug te doen?” Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die
heerlikheid tot in ewigheid! Amen. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op
grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige
offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle
moet beoefen.

