
 
 

 
Zondag 2 januari 2022 

Kerk van de Eenheid in Christus, Son 
 

Orde van dienst 
 
 

 
Welkom – mededelingen 
 
Aanvangswoord 
 

Christus is geboren, een nieuwe tijd begon.  
De dagen worden langer, een nieuw jaar staat aan het begin. En 

daarin spreekt de Eeuwige zoals Hij sprak in Genesis 28: ‘Ik zal 
je volgen, overal waar je gaat.’ 
God is alomtegenwoordig en de vruchten van Zijn Geest zijn 
voorhanden. 

 

Aansteken tafelkaarsen 
 
Muziek: Psalm 65 
 
Bemoediging en groet  
 
 Onze hulp is in de naam van de HEER makende hemel en aarde 
 
 Genade zij u en vrede van God die leven schenkt, vrede biedt, liefde deelt 
 van Christus wiens licht schijnt in deze wereld 
 van de Heilige Geest, die een woning maakt in uw hart. 
 

Muziek: Psalm 65 
 
 
Kyriegebed, met 3 x responsie Kyrie Lied 367E 
telkens na de woorden: „daarom bidden wij tezamen” 

 
Muziek loflied: Lied 705 
 
 
Gebed bij de opening van de schrift 
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Eerste Lezing:  Lucas 2: 21 en 40 
 
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou 

worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd 
nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. 
En het kind groeide op, werd sterk en begiftigd met wijsheid. 
Gods genade ruste op hem. 

 
Tweede lezing:  Galaten 5:22 t/m 26 

 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle 

hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.  
Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.  
Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een 
kwaad hart toedragen. 

 
 
Muziek:  Lied 834 - Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht. 

 
U vernieuwt mij, o Eeuwig Licht  
en laat mij voor Uw aangezicht 
geheel van U vervuld  

en rein naar hart en ziel herboren zijn. 
U schept een nieuwe geest in mij,  
een geest zo klaar als Gij. 
U bent de zon van mijn bestaan  
zodat ik veilig verder kan gaan. 

 
 
Prediking 
Vruchten plukken in het nieuwe jaar 
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Muziek: Lied 912 
 
Toelichting inzameling 

Collectedoel: Diaconie St.-Oedenrode/Son/Breugel 
Rekeningnummer: NL45 RABO 0148225721 
 
Gebeden, stil gebed. 
 
 
Slotlied:   Lied 793: 1, 3 – Bron van liefde, licht en leven 
   Uitvoering: Lucas Kramer met samenzang 
 

1 Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 

door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 
3 Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 
Zegen  
 


