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De dienst van zondag 26 januari 2020 in de Hoeksteen 
 

- Lied voor de dienst, uit Liedboek, 793: 1,3 Bron van liefde, licht en leven 
 

- Woord van welkom 
 

- Zingen, uit Liedboek, 139b: 1,2 Heer, u doorgrondt en kent mij 
 

- Stil gebed, bemoediging en groet 
 

- Bloemschikking 
 

- Gebed  
 

- Zingen, uit Hemelhoog, 617a: 1,2,3 Tienduizend redenen  
 

- Bijbellezing: 1 Korintiers 12: 27-31; 13: 1-7 
 

27Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. 
28En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, 
ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van 
genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid 
van tongen. 29Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? 
Allen krachten? 30Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen 
in tongen? Vertolken zij soms allen? 31Streeft dan naar de hoogste gaven.  
En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. 
 
131Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, 
maar had de liefde niet, 
ik ware schallend koper 
of een rinkelende cimbaal. 
2Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat 
te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, 
maar ik had de liefde niet, 
ik ware niets. 
3Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn 
lichaam gaf om te worden verbrand, 
maar had de liefde niet, 
het baatte mij niets. 
4De liefde is lankmoedig, 
de liefde is goedertieren, 
zij is niet afgunstig, 
de liefde praalt niet, 
zij is niet opgeblazen, 
5zij kwetst niemands gevoel, 
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zij zoekt zichzelf niet, 
zij wordt niet verbitterd, 
zij rekent het kwade niet toe. 
6Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
7Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 
- Verkondiging 

 

de liefde 
als hoogste gave 

 

 
 

 
 
- Zingen, uit de Evangelische Liedbundel, 213: 1,2,4,5 Ik zal jou van harte dienen 
 
- Openbare Geloofsbelijdenis Sacha Lok  
 
- Afscheid van aftredende ambtsdragers 
 
- Zingen, uit liedboek 90: 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
 
- Bevestiging nieuwe Ambtsdragers 
 
- Zingen, uit Liedboek, 363: Dat 's Heren zegen op u daal 
 
- Gelofte van geheimhouding door Hennie Stuut-Vogelzang 
  
- Gedenken 
 
- Dankgebed en voorbeden 
 
- Collecte 
 
- Zingen, uit Liedboek, 791: 1,2,3,6 Liefde eenmaal uitgesproken 
 
- Zegen 
 


