
Zondag 04 juli 2021 

 

   Voorganger: Dr. H. Nobel, Hoogeveen 

      Organist: mevr. W. Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

Welkom 

 

- Voorbereiding 

 

Intochtslied   Ps. 81:1,4,8 

 

Jubel God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 

Juich voor Israëls Heer, 

stem en tegenstem 
springen op voor Hem 

die ons heil bewerkte. 

 

God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ’t en recht 

nu en te allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 

 
Maar mijn eigen volk 

was Mij niet terwille. 

Hoogmoed was hun tolk 

en Ik liet hen gaan 

in hun eigen waan 
om hun trots te stillen. 

 
Bemoediging en groet    

Drempelgebed    

 

 

 

 



Lied    Van Harte p.86 (mel. Ps. 130) 

 

Wij zijn de drempelmensen, 

de zoekers naar nieuw land. 
Wij gaan voorbij aan grenzen 

van vroeger zinsverband. 
Gewekt door hoge dromen 

van ’t Messiaanse rijk 

zien wij de toekomst komen: 

Gods eigen koninkrijk. 

 
Wij mogen bruggen bouwen 

naar wat hier straks mag zijn: 

een wereld vol vertrouwen, 

een mensheid zonder pijn. 

Een aarde, waar de vrede 
volwassen worden mag. 

Een toekomst én een heden: 

de Messiaanse dag. 

 

Kyrië en Gloria 

Kyriëgebeden, afgewisseld met Lied 281:1-3-4-5 

 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 
 

Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 

 
Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

 

Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 

Kyrie eleison! 
 

 

 
 

 
 



 Gloria 

 Glorialied  Zingenderwijs 53 (mel. Geroepen om te zingen 133II) 

 

Geef ons dat wij durven leven 
dat er toekomst kan bestaan. 

Dat wij dromen verder geven,  
dat er wegen opengaan 

dwars door grenzen en patronen 

boven feiten en verstand, 

boven al het doodgewone 

uit naar een nieuw toekomstland. 
 

Niet met macht en stalen vuisten,  

niet met rijkdom, brute kracht, 

niet met pracht en holle luister  

wordt een volk tot heil gebracht. 
Wie de mens wil laten leven  

zonder honger, angst en pijn, 

zal zijn macht en pracht opgeven  

en zal één der hunnen zijn. 

 
Al wie sterk is zal zijn krachten 

lenen aan de zwakkeling. 

Al wie slim is zal gedachten  

schenken aan een nieuw begin, 

en elk voetstuk zal verdwijnen,  
zal gaan dienen als een tree 

voor de armen en de kleinen  

want zij tellen voortaan mee. 

 

Wegwijzing 

 

- het Woord 

Lied    Lied 333 (2x) 

 

Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 
 

Lezing   1Korinthiërs 3:16-23 

 

 

 

 



Lied    Rakelings Nabij 16 (mel. Lied 321) 

 

Woord, dat zich richt op mijn hart, 

stem, die mij aanspreekt tot leven, 
klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw — 

open mij Gods perspectief. 
 

Verten, zo breed en zo diep, 

weg, om zich langs te begeven, 

licht, dat de ogen ontsluit — 

leer mij uw waarheid te zien. 
 

Naam, die ik fluisterend noem, 

raadsel, met mij zo verweven, 

God van zo ver ons nabij — 

spreek tot het hier en het nu. 
 

Adem, die oplucht en draagt, 

geest, die bezielt en doet leven, 

kracht, die in zwakheid gelooft — 

wees onder ons, vuur ons aan. 
 

Prediking 

 

Lied    Zingenderwijs 170 (mel. Ps. 119) 

 

Wij zijn geen mensen van het sterke woord, 

een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven. 

Maar speurend hebben wij een stem gehoord. 

Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven: 

‘Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort, 
als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven.’ 

 

De Geest ten leven leidt ons op die weg. 

Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken. 

Ons leven komt voorgoed bij God terecht, 
als wij ons brood met anderen willen breken: 

‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd. 
Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.’ 

 

De Geest van hem die als een tarwegraan 
zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen, 

is God die adem schept in ons bestaan 
en ons nabij is waar wij tastend vragen. 



Hij zal met ons de weg ten einde gaan: 
Een God als mens al onze levensdagen. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden 

Gaven 

Slotlied   Van Harte 36 (mel. Lied 314) 

 

Mensen van het vuur zijn wij 

door de vlam die eens ontstoken, 
hartgericht, verblijdend vrij, 

oude grenzen heeft doorbroken. 

Gids van nieuwe vergezichten, 

leer ons op uw Geest te richten. 

 
Mensen van het vuur zijn wij, 

van het God bezielde leven, 

om de wereld, wijd en zijd 

recht en richting te hergeven. 

Geest van vuur wil door ons branden, 
wees in stad en land voorhanden. 

 

Mensen van het vuur zijn wij, 

aangestoken om te dromen 

met de mensen van voorbij, 
dat Gods toekomst ooit zal komen. 

Geest van God, vlam in dit leven, 

blijf met ons bestaan verweven. 

 

Zegen  
 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen   

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar  

Tijdelijk opgenomen: in verpleeghuis de Horst, Rondweg 97 7825TC Emmen 

mevr. J. Wolters, Vaart N.Z.  

 

Laten we in onze gebeden en daden met elkaar blijven meeleven, in het bijzonder 

met hen die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: dhr. Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Familie Nijen Twilhaar, Schakelpad  

  

Bevestiging ambtsdragers 

Zondag 11 juli zullen onderstaande gemeenteleden door ds. Wisselink bevestigd 

worden in hun ambt. Er zijn geen bezwaren ingediend. 

 

Ouderling: 

De heer T.A. van Sloten,  

Diaken: 

Mevrouw H. Ellen-Akkerman 

 

Herbevestiging: 

Ouderling:  

De heer H. F. K. Kuper 

De heer J. Hogeveen 

Mevrouw A.A. Winkel-Bruinsma 

 

Ouderling kerkrentmeester: 

De heer W. Meulman 

 

Kerkrentmeester: 

Mevrouw S. Kuper-Peters 

De heer D. Gommer 

 

Afscheid wordt genomen van: 

mevr. J. Timmerman-Moes, ouderling 

mevr. E. Meulman-van der Veen, diaken. 

 

 

 

 

 

 



Welkom dienst 25 juli. 

Beste mensen nu er i.v.m. de Covid19  maatregelen het voor de gemeente niet 

mogelijk is om bij de intrededienst van mevr. van Vliet aanwezig te zijn, heeft de 

kleine kerkenraad besloten om 25 juli iets extra’s te organiseren en op een 

informele manier met mevr. Van Vliet kennis te maken. 

Voorstel is om na de dienst gezellig koffie te drinken met wat lekkers erbij, daarna 

gezamenlijk een broodje hamburger of een gewoon broodje te eten. 

Voor de dienst moeten we ons nog steeds aan een maximum aantal  mensen moeten 

houden. 

Ook als u liever nog niet weer naar de kerk gaat, kunt u zich hiervoor opgeven. 

Natuurlijk zal een drankje niet ontbreken, we proberen dit samenzijn tegen 14.00 

uur af te sluiten.  

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, dan graag opgeven voor 20 juli bij: 

Gini Kuper, tel 551269 of Hilly Lanjouw tel. 552560. 

 

Kerkdiensten. 

Nu de Covid19 regels weer verder zijn versoepeld, mogen er in onze kerk weer 

max. 50 personen in de diensten aanwezig zijn. U hoeft zich van te voren niet meer 

op te geven, wel graag uw naam en telefoonnummer vermelden op de lijst die op de 

tafel ligt in de hal. Daar liggen ook de nieuwsbrieven, die kunt u dan zelf 

meenemen. Ook is er weer koffiedrinken na de dienst, fijn dat we elkaar dan weer 

kunnen ontmoeten. De stoelen staan bij de tafels op een manier dat we de 1.5 mtr. 

kunnen handhaven, uiteraard gaan we  zitten bij de tafels. 

Bij alles geldt houdt u aan de Covcid19 maatregelen. 

 

Kerkradio/Onlinedienst.  

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met orgelspel.  

 

Onlinediensten vanuit de Zuiderkerk  

U kunt de uitzendingen volgen via Kerkdienstgemist.nl Op de TV, computer, 

laptop of tablet logt u in met:. www.kerkdienstgemist.nl  

 

Inloopochtend 

Woensdagmorgen  07 juli zijn de deuren van de Welput weer open voor iedereen. 

Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee staan altijd 

klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput  

U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Jits Wanders, tel: 552894 

 

PCOB 

Woensdag 7 juli gaan we weer fietsen met de fiets groep van de PCOB. 

We worden om 13.00uur  met de fiets op de auto op de parkeerplaats bij de kerk 

verwacht. 

Graag opgeven bij Jantje Hans 0524 532927 of bij Derkje Welink 0524 221328. 



Zondag 11 juli 2021 

Voorganger:    Ds. E. Wisselink 

Organist:   mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie 

      Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte: Project 

 

Deurproject Diaconie:  

Vanaf januari 2019 ondersteunt de diaconie het kinderopvanghuis en kliniek Fatou 

Gaye in Gambia. 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

   

http://www.pknnav.nl/
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