
 
 

23 januari 2022 om 10.00 uur 
Kerk van de Eenheid in Christus 

te Son 

 

 

 

 

 

Pianospel 

In stilte bereiden wij ons voor. 
 

Welkom 

 

Aanvangswoord 

Het is januari, bijna een maand na Kerst. Het licht van Kerst lijkt 

alweer ver weg, de goede voornemens vergeten, we deinen mee op 

de golven van de tijd. De dagen komen en gaan voorbij, en wat doen 

we met die tijd die ons gegeven is? 

Wat vinden we belangrijk, waar hechten we waarde aan? Hoe staan 

we in het leven? En brengt ons dat dichter bij of verder weg van God, 
het heilige, of onze bezieling? 

 

We steken de tafelkaars aan bij het licht van de Paaskaars, eeuwig 

licht dat ons omringt. 

 

Aansteken tafelkaars aan de Paaskaars 

 

Drempelgebed 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde draagt met zijn liefde. 

 

Heer, onze God, bron van goedheid en vrede, 

onze geest heeft uw licht nodig, 

onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. 

Neem weg wat tussen u en ons in staat  

zodat wij voluit durven leven. 

Amen 

 

Lied 84: 1  -   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
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Kyrie 

 

Lied 84 : 6  -   Want God onze Heer, die ons mild 

 

6. Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 
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Gebed van de zondag 

 

Eerste schriftlezing  Deuteronomium 18 : 15-20 

 

Lied 111 : 1  -  Van ganser harte loof ik Hem 

 
 
 

Tweede schriftlezing  Marcus 1 : 21-28 

 

 

Lied 530 : 1, 4  -  De Geest des Heren is op hem 
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4. Wij danken God voor deze stem 
die heeft geklonken in ons midden, 

ons aangevuurd heeft bij het bidden 

met uitzicht op Jeruzalem. 

 

 

Overweging 

 

 

Pianospel 
 

 

Toelichting bij de collecte 

Collectedoel: Oekraïne: Vynnyky School onze dromen 

Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. W014627 
 

Gebeden  Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader 

 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden  
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zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit  
in eeuwigheid. 

Amen. 

 

 

Lied 415 : 1, 2 en 3 -  Zegen ons, Algoede 

 
 

2.Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 

en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 

 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Zending en zegen 

 

Pianospel 


