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VIERING rond de SCHRIFT 
Zondag 21 februari 2021 

Kerk van de Eenheid in Christus te Son  
 

Thema: Jij Bent 
 

 
VOORBEREIDING 
 
Aanvangswoord 
Dit is het verhaal over vier mensen en deze vier personen heten:  
Allemaal, Iemand, Iedereen en Niemand. 
Er moest eens een belangrijk werk verricht worden en Allemaal was 

er zeker van dat Iemand het wel zou doen, Iedereen had het ook 
kunnen doen, maar Niemand deed het. 
 
We zeggen zo makkelijk dat God spreekt in de bijbel. Zou ik Zijn 
stem herkennen als de Eeuwige vandaag tot mij spreekt? Zal ik naar 
Zijn stem horen? 
En jij? Herken je Zijn stem als de Eeuwige vandaag spreekt tot jou?... 
 
Aansteken van de kaarsen op tafel  
 
Muziek:  Lied 98: 1, 4 Zing een nieuw lied voor God de Here  

Uitvoering: Wim Pols, Country Trail Band 
 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid 
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Bemoediging en groet 
 

Orgel en lezing: Lied 118: 1 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen 
    (melodie Lied 98) 
 

1 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Muziek: Lied 885: 1 Groot is Uw trouw, o Heer. 

 
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
refrein: 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
 
RONDOM DE BIJBEL 
 
Gebed bij de opening 
 
Eerste lezing: 1 Samuel 3:1-10  

 
Evangelielezing: Marcus 1: 14-20 
 
Orgel en lezing: Lied 871:1,2,4 Jezus zal heersen waar de zon 

 
1 Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
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2 Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 
4 Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 

 
Prediking Jij Bent 
 

Moment stilte, Orgelspel 

 
Muziek: Lied 904: 1 Beveel gerust uw wegen 
 

1 Beveel gerust uw wegen, 
al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan 

 
Toelichting op de collecte 
Collectedoel: Moldavië  
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Moldavië 

 
Gebeden – stil gebed.  

 
Slotmuziek: Lied 704: 1, 2 Dank, dank nu allen God 
 

1 Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
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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. 

 
 
Zending en zegen 

(met orgelspel van Lied 23B) 
 
 

 
Bij de schikking: 
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn 
voor elkaar. In de glazen planten we vergeet-mij-nietjes. Tussen de 
glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt 
geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, 
geurig symbool voor goede zorg. 
 

 
 


