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          Zondag 15 januari 2023 
Kerk van de Eenheid in Christus, Son 

 
 
 

Welkom  
 

Aanvangswoord 
In ieder van ons brandt een godsvlam, briljant en schitterend. 
Voortgekomen uit God, geschapen om de Eeuwige te 
weerspiegelen. 
God dienen is ook je naaste en jezelf dienen, de schepping en 
het hele universum, 
opdat duisternis zal wijken, takken uitlopen en alles wat leeft tot 
bloei kan komen. 
God dienen, Christus volgen… het is deelgenoot zijn van Hem die 
sprak: ‘En zie, Ik ben met je alle dagen.’ 
 
Aansteken tafelkaars 
 

Zingen: Lb. 103: 1, 3  (t. J.W.Schulte Nordholt m.Straatsburg 1539) 
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3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
makende hemel en aarde 
Ons allen geldt de genade en vrede van God,  
de zoon en de Heilige Geest 
De Eeuwige blijft trouw aan Zijn schepping,  
trouw aan ons allen 
Ons allen geldt de uitnodiging om trouw met trouw te 
beantwoorden.  
 

Drempelgebed, 
Eeuwige God, Wij zijn naar hier gekomen, omdat wij soms iets 
van Uw aanwezigheid kunnen ervaren in het leven van alledag. 
Soms kunnen we voelen dat de wereld als het ware naar boven 
toe open is, dat U zich verbindt, niet alleen met mensen in het 
algemeen, maar met heel Uw schepping, en met eenieder 
persoonlijk, 
Amen. 
 
 
 
Zingen: Lb. 103: 8  
 
8. Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, 
Hij heerst als koning over al het leven. 
Loof engelen, zijn hoge majesteit, 
krachtige helden, die aan alle oorden 
als boden meldt zijn goddelijke woorden, 
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd. 
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Kyriegebed, met telkens na de woorden: „daarom bidden wij 
tezamen”  

 
 
Zingen: Lb.704: 1, 2 (zo mogelijk staande) 
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2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Gebed bij de opening van de schriften 
 
Eerste Lezing: Jozua 4: 19-25 
 
Zingen: Lb. 904: 1, 5  
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5. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
 
Tweede lezing: Johannes 6: 1-14   
 
Zingen: Lb. 836: 3, 4  (mel gez. 463) 

 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
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Derde Lezing: Efeziërs 2: 5b-10 
 
 
Zingen: Lb. 304: 1, 2, 3 

 
 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
 
Prediking  Spijziging 5000 op 3 niveau’s 
 
 
 
Muziek 
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Zingen: Lb. 412: 1 (t. Ahasverus vd Berg m. Genève 1562) 

 
Toelichting inzameling 
 

Collectedoel: Voedselbank Boxtel 
Rekeningnummer: NL34 RABO 0122 7481 90 
 

Dienst van de tafel 
  

Gebeden  Voorbeden, dankgebed, stil gebed 
 

Tafelgebed met muziek uit Taizé: 
 

Tijdens brood en wijn zingen we  
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Zingen: Slotlied Lb.838: 1, 3 (zo mogelijk staande) 
 

 
3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
 
Zegen met orgelbegeleiding  
 
 


