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VIERING ROND DE SCHRIFT 
8 januari 2023  

kerk van de Eenheid in Christus te Son 
 

Doop van Jezus 
 

Wij beginnen de dienst in stilte…… 
 

Voorbereiding 
 

Pianospel 
 

Aanvangswoord 
Vandaag is het de tweede zondag van 2023, maar het is de eerste 
zondag dat we dit jaar hier in de kerk in Son bij elkaar komen.  
Het is de eerste zondag na Epifanie, de verschijning van de Heer. 
We horen over de doop van Jezus. Ondergedompeld in de Jordaan 
begint Hij zijn werk op aarde. Jezus is onze bron van levend water, 
water dat ons bezielt, dat ons doet groeien en bloeien. Water dat 
toekomst geeft, want we zijn op weg naar een land van belofte, 
waar het goed leven is voor iedereen.  
Jezus gaat ons voor. Als teken dat Hij in ons midden is, ontsteken 

wij het licht op tafel aan het licht van de Paaskaars. 
 

Aansteken tafelkaars 
 

Zingen: Lb 513 vers 1, 2 en 3  -  God heeft het eerste woord 
 

Bemoediging 
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en die niet laat varen het werk van zijn handen 
 

Gebed van toenadering 
Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld, 
die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen 
zegen ook ons met uw licht! 
Donker is de wereld, duister vaak ons hart 
……………. 
Zoeken willen wij het licht van uw ogen 
zegen ook ons met uw licht. 

In uw licht zien wij elkaar; 
mensen van uw welbehagen 
door Jezus Christus, onze Heer, Amen 
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Zingen Lb 513 vers 4  -  God staat aan het begin 
 

Kyrie en gloria 
Laten wij de Heer aanroepen voor de nood in de wereld, voor de 
nood van ieder eenzaam mensenkind, en zijn NAAM prijzen, want 
zijn barmhartigheid kent geen einde (………….) 
 

Zingen 299e - Kyrie en Gloria, zoals aangegeven in wisselzang 
 

Gebed van de zondag 
Gezegend zij Uw NAAM, God, 
want Gij komt ons 

bestaan verlichten en verrijken 
in Jezus, uw beminde knecht. 
Schenk ons zijn Geest, 
open ons voor uw Woord, 
opdat ook wij blinden de ogen openen 
en armen uw genade aanzeggen. 
Zo moge het worden, God, alles in allen, 
alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid, Amen 
 

Eerste lezing: Jesaja 42: 1 - 9 
 

Zingen Lb 459  -  Ik breng een rechter aan het licht 
 1en 2 allen; 3 v; 4 allen; 5 m; 6 en 7 allen 
 

Evangelielezing: Mattheus 3: 13 – 17 
 

Acclamatie 339a:  U komt de lof toe 
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Verkondiging 
 

Pianospel 
 

Zingen Lb 526 vers 1, 2 en 4  -  Juich voor de koning van de Joden 
 

Gebeden en gaven 
 

Toelichting op de gaven door de diaken 
Collectedoel: ZWO  
Rekeningnummer: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. ZWO 
 

Voorbeden met acclamatie 368c -  Doe lichten over ons 
 

 
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 
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 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied uit het Oud-Katholiek Gezangboek lied 605  
Wij van de aarde 



4 

  
 

2. Engelen zongen 

’t lied van verlangen voor, 
wij zingen mee met een aardse stem.  
Zolang wij leven  
zoeken wij vrede,  
God roept ons naar Jeruzalem.  

3. Wie van de Zoon is, 
weet wat zijn schoonheid is: 
vrede en liefde van mens tot mens.  
Eer aan de Vader,  
eer op de aarde,  
met al mijn adem eer ik Hem!  

 
Wegzending en Zegen 
 

Gezongen Amen 

 

Pianospel 
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513 

 
 
2. God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
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299e 
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459 1 en 2 allen; 3 v; 4 allen; 5 m; 6 en 7 allen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Een koning bij de gratie Gods, 
het onrecht breekt hij en de trots 

van die grootspreken in hun waan 
en kleinen naar het leven staan. 
 
 
3. Hij is geen schreeuwer in de 
straat, 
geen holle klank, geen potentaat, 
de roep van zijn verlossend woord 
wordt in het verste land gehoord. 

 
4. Een riet dat buigt in weer en wind, 
zo is mijn knecht, een mensenkind; 
wat is geknakt, verbreekt hij niet, 
zijn adem heelt gelijk een lied. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Is hij een lamp die helder schijnt, 
hij dooft de vlam niet die verkwijnt, 

mijn knecht geeft gloed aan het 
bestaan, 
hij wakkert het geringe aan. 
 
6. Hij is het eerste morgenlicht, 
de blinde ziet een vergezicht, 
de dove hoort een nieuw geluid, 
de aangeklaagde gaat vrijuit. 
 

 
7. De vorst der vorsten is een knecht, 
de volken komen tot hun recht, 
vrijheid en vrede eren hem 
die ’t hart is van Jeruzalem. 
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526 

 
2.Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten 
teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 
 

4. Juich voor de koning van de 
volken 
buig voor zijn opperheerschappij, 
zing halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 
leg vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land.
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