
De dienst op zondag 16 juni 2019 in de Hoeksteen 
 

 

Zingen, voor de dienst, het lied De kerk van alle tijden (melodie liedboek 968 

De ware kerk des Heren) 
 

De kerk van alle tijden  

kent slechts een vaste grond 

't is Christus die door lijden 

zijn volk aan zich verbond. 

Om haar als bruid te werven 

kwam Hij ten hemel af 

't Was Hij die door zijn sterven 

aan haar het leven gaf  

 

Uit ieder volk verkoren,  

toch in haar Heiland één 

Is zij door Hem herboren,  

blijft dit haar kracht alleen 

één Geest, één vast vertrouwen,  

één doop, één heil'ge dis 

één Heer, op wie te bouwen  

haar troost en rijkdom is 

 

Nog weet zij zich verbonden  

in haar drieëenge Heer 

met wie zijn trouw bevonden 

de strijders van weleer 

Een wolk van Godsgetuigen  

omringt ons in de strijd 

tot wij met hen ons buigen 

gekroond met heerlijkheid 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen, Liedboek 86: 1,4 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 
 

Filmpje: Gevangen in Iran 
 



Gebed om vergeving 
 

Woord van genade 

 

Zingen, uit de Evangelische Liedbundel 246: 1,2 Ik bouw op u mijn schild en 

mijn verlosser 

 

Woord van toewijding 

 

Zingen, Liedboek 119: 1 Welzalig die de rechte wegen gaan 

  

Gebed om de Heilige geest 

 

Bijbellezing: Efeze 3: 14-19 

 

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 
15

die de vader is van elke 

gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 
16

Moge hij vanuit zijn rijke luister 

uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 
17

zodat door uw 

geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest 

blijft in de liefde. 
18

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de 

hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 
19

ja de liefde van Christus kennen die alle 

kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 

 

Zingen, uit Liedboek, 377: 1,2,6,7 Zoals ik ben, kom ik nabij 
 

Bijbellezing: 1 Korintiërs 12:12-27 

 
12

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid 

vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van 

Christus. 
13

Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam 

geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken 

zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 
14

Immers, een lichaam bestaat niet uit 

één deel, maar uit vele. 
15

Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor 

niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 
16

En als het oor zou 

zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan 

werkelijk niet bij? 
17

Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan 

kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 

ruiken? 
18

God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, 

precies zoals hij dat wilde. 
19

Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden 

vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 
20

Het is juist zo dat er een groot aantal 

delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 
21

Het oog kan niet tegen de 



hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de 

voeten zeggen. 
22

Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst 

lijken zijn het meest noodzakelijk. 
23

De delen van ons lichaam waarvoor we ons 

schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer 

respect 
24

dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. 

God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook 

zorgvuldiger behandeld worden, 
25

zodat het lichaam niet zijn samenhang 

verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 
26

Wanneer één 

lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met 

respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 
27

Welnu, u bent het 

lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 

 

Zingen, uit Liedboek 672: 1,3 Kom laat ons deze dag 

 

Preek 

 

Eén  

in  

Christus 

 
 

Zingen, uit de Evangelische liedbundel 218: 1,2 Samen in de naam van Jezus 

 

Filmpje Uitnodiging nacht van gebed 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecten 

 

Zingen,  uit Liedboek 416: 1,2,4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Zegen 


