
De morgendienst in de Hoeksteen Leek op 16 sep. 2018 
 
 

Lied voor de dienst, uit de bundel van Johannes de Heer, 94: 1,2,3,4 Heer ik 
kom tot u 
 
Heer, ik kom tot U  
hoor naar mijn gebed 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart 
 
Met uw liefde, Heer  
kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer 
en maak alles goed 
 
Zie mij voor U staan  
zondig en onrein 
O, Jezus raak mij aan 
van U wil ik zijn 
 
Jezus op uw woord  
vestig ik mijn hoop 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen, staande, uit de Evangelische Liedbundel, 37: 1,8 
 
Prijs den HEER' met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof: 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
't Is de HEER' van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 



Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 

Gebed 
  
Zingen, uit het Liedboek voor de kerken, Gezang 445: 1,3 God heeft mij mijn 
Zoon gegeven 
 
God heeft mij zijn Zoon gegeven, 
door 't geloof nam ik Hem aan; 
ja, ik weet het, ik zal leven, 
en door Hem ten hemel gaan. 
Zelfs eer ik nog was geboren, 
heeft mij God in Hem verkoren, 
eer zijn woord met scheppersmacht 
dit heelal tot aanzijn bracht. 
 
Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 
 
Kinderdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijbellezing: Galaten 6: 1-18 
 
1Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan 
moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte 
pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. 2Draag 
elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 3Wie denkt dat hij iets is terwijl 
hij niets is, bedriegt zichzelf. 4Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft 
hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten 
voorstaan. 5Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. 
6Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester 
delen. 7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij 
ook oogsten. 8Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, 
maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. 9Laten we 
daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken 
zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 10Laten we dus, in de 
tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze 
geloofsgenoten. 
11U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 12Degenen die er zo 
op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken 
en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. 13Ze 
zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat u zich 
laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. 14Maar ik – ik wil me 
op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, 
waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. 15Het is 
volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een 
nieuwe schepping is. 16Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij 
deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God. 17En laat voortaan niemand 
mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam. 
18Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. 
 
 
- Zingen, uit de Evangelische Liedbundel, 213: 1,2,3,4,5 Ik wil jou van harte 
dienen 
 
Preek  

 
Draag elkaars lasten 

  



Zingen, staande, uit de Evangelische Liedbundel, 289: 1,3 Ik geloof in God de 
Vader 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 
Afhalen van het avondmaalskleed 
 
Kinderen brengen schaal met brood en de wijnkan en een beker binnen  
 
Uitnodiging:    In de kerk vieren wij samen  

    de maaltijd van Jezus, onze Heer. 
    Avondmaal vieren: 
    dat is een stukje brood op je tong nemen 
    en een beetje wijn of druivensap drinken,  
    dat is denken aan Jezus  
    en aan wat Hij voor ons gedaan heeft. 
    Hij is voor ons gestorven: onze zonden zijn vergeven. 
 

v. Laten we ons hart opendoen voor God. 
a. Wij zetten de deuren van ons hart open voor God! 
v. Laten we God danken. 
a. Wij willen God danken! 
 
v. Goede God, wij zijn blij  
    en wij danken U  
    dat wij tot U mogen komen. 
 
    U hebt ons lief  
    en geeft ons deze aarde. 
 
    U hebt ons lief  
    en geeft ons uw Zoon Jezus. 
 
    U hebt ons lief  
    en brengt ons hier samen. 
 
    Daarom danken wij U  
    en zingen U alle eer toe: 
 



Zingen, uit de Nieuwe Liedbundel, 405: 1,4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God 
almachtig 

 
v. Wij danken U, goede God,  
    om Jezus, uw lieve Zoon. 
    Hij is een vriend van mensen. 
    Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij. 
    Aan ons laat hij Uw Liefde zien, Vader. 
    Hij heeft ons zijn Geest gegeven  
    om te leven als uw kinderen. 

     
v. Wij loven U, God, en prijzen Uw liefde, 
    want U heeft Jezus naar ons gestuurd. 
    Hij offerde zijn leven voor ons op. 
    In de laatste nacht van zijn leven  
    at hij samen met zijn vrienden. 
    Jezus nam toen een brood. 
    Hij dankte U, Vader. 
    Hij brak het brood in stukken  
    en deelde het uit aan zijn vrienden. 
    En Hij zei:  ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.  

Ik zal sterven voor jullie. 
Houd deze maaltijd steeds opnieuw  
om aan mij te blijven denken.’ 

 
    Daarna nam Jezus een beker met wijn.  
    Hij dankte U opnieuw. 
    Hij gaf de beker aan zijn vrienden,  
    en Hij zei:  ‘Drink allemaal uit deze beker. 
   Want dit is mijn bloed. 
   Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. 
   Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, 
   want hun zonden worden vergeven. 
   Dat heeft God beloofd.’ 
 
Gemeente spreekt uit:  Wij gaan nu eten en drinken bij de Heer.  
     Hij is voor ons gestorven: onze zonden zijn 
     vergeven.  
     Eens komt Hij weer! 
 



v. Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde  
    en breng ons dicht bij U en bij elkaar. Amen.  
 
Bidden wij nu het ‘Onze Vader’. 
 
Hierna het brood breken, omhoog houden en zeggen: 
 

Het gebroken brood,  
als eens het lichaam van Jezus Christus,  
voor u, voor jou en voor mij. 

 
Hierna de beker wijn vullen, omhoog houden en zeggen: 
 

De uitgegoten wijn,  
als eens het bloed van Jezus Christus,  
voor u, voor jou, voor mij. 

 
Kom nu naar voren, want alles staat klaar! 

 
(Delen van brood en wijn) 
 
Dankzegging:  Wij danken U, Vader, dat wij het Avondmaal hebben gevierd. 

Dat wij zo opnieuw aan Jezus mochten denken. 
Geef ons de kracht van de Heilige Geest,  
en maak ons tot zijn volgelingen, ons leven lang. Amen. 

 
Slotlied, uit het nieuwe liedboek 769: 1,6 Eens als de bazuinen klinken  
 
Zegen 
 


