
Zondag 08 augustus 2021 

 

   Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

      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 

 

VOORBEREIDING  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 84:1en 3 

 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 

Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 
 

Votum en groet 

Zingen: Lied 670:1 en 3 

 

Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 



Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 

geleid met milde vaste hand 

ons zwakke vlees in zekerheid. 
 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 670: 6  

 

Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

 

Leefregel - Kolossenzen 3:12-17 
12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet 

u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en 

geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 

heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed 

u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw 

hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van 

één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u 

wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart 

psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe 

alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, 

dankt door hem. 

 

Zingen: Lied 670:7 

 

Lof zij de Vader, lof de Heer 

die uit de dood is opgestaan, 

de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing  OT: Jesaja 53:1-8 
1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van 

de HEER geopenbaard? 2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel 

die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere 

schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 3Hij werd veracht, door mensen 

gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een 

man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. 



4Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter 

zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 5Om onze zonden 

werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij 

getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. 6Wij dwaalden rond als schapen, 

ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem 

neerkomen. 7Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet 

open.  

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar 

scheerders deed hij zijn mond niet open. 8Door een onrechtvaardig vonnis werd hij 

weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd 

verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij 

geslagen. 

 

Zingen: Lied 575:1 

 

Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

Schriftlezing NT: Handelingen 8:26-40 
26Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten 

weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar 

die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar 

van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar 

schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28en zat nu op de 

terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De Geest zei tegen Filippus: 

‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde 

hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31De 

Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij 

nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32Dit was het 

Schriftgedeelte dat hij las: 

‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; 

als een lam dat stil is bij zijn scheerder 

deed hij zijn mond niet open. 
33Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, 

wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 

Want op aarde leeft hij niet meer.’ 
34De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? 

Over zichzelf of over een ander?’ 35Daarop begon Filippus met hem te spreken over 



het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt 

nam. 36Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: 

‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ 38Hij liet de wagen 

stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna 

Filippus hem doopte. 39Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer 

Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn 

weg vol vreugde. 40Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en 

verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam. 

 

Zingen: Lied 575:6 

 
Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 

ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 969:1, 3 en 4 

 

In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 
 

 

 

 

 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de Vader.  

Hij is de bron van alle leven  

en houdt van alles wat bestaat.  

 

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.  

Hij was een mens zoals wij.  

In Hem was God midden tussen de mensen.  

Hij was goed tot het uiterste.  

Daarom verrees Hij tot nieuw leven  

en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.  

 

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt  

voor alle mensen van alle tijden.  

Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen  

en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.  

 

Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven  

en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.  

Die Geest blijft ook werken in de Kerk  

en overal waar leven groeit en liefde bloeit.  

 

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat  

en dat het goede het eens zal halen op het kwade.  

Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood  

voor alle eeuwigheid.  

Amen. 

 

Gebeden 

Gaven: bij de uitgang 

 

Slotlied: Psalm 146c:1 en 7 

 

Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

 
 



Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 

Zending en Zegen  

 

Orgelspel 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar  

Mevrouw H. Teelken-van der Sleen, Grientsveenstraat, is deze week voor revalidatie 

opgenomen in: 

Verpleeghuis Weidesteyn, dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen 

 

Tijdelijk opgenomen: in verpleeghuis de Horst,  

Rondweg 97 7825TC Emmen mevr. J. Wolters, Vaart N.Z.  

 

Het is goed om in onze gebeden en met onze daden met elkaar mee te leven. Ook 

met hen van wie de namen hier niet zijn genoemd en met hen die weinig of geen 

bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben.  

 
Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. H. Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

 Dhr. J. Reening, Klaroen 

 



Huwelijksdienst. 

Kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk is aangevraagd door 

Dirk Cornelis Alje Bruining van den Berg en Talitha Tamara de Bruin op zaterdag 

14 augustus om 15.00 uur. 

Voorganger in deze dienst is ds. H. Dekker uit Klazienaveen-Noord. 

I.v.m. de 1,5 meter afstand in de kerk, kunnen er helaas geen gemeenteleden 

aanwezig zijn. 

 

Sam’s Kledingactie 

Wij doen dit jaar weer mee aan Sam’s kledingactie. 

Afgelopen jaar kon het niet in verband met Corona.  

Dit jaar is het project voor schoolkinderen en hun 

ouders in Oeganda. 

U kunt uw kleding en schoenen, die u niet meer draagt,  

zaterdag 18 en 25 september van 10.00 uur tot 12.00 uur inleveren achter de kerk.  

Diaconie 

 

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  

 

 

 

Zondag 15 augustus 2021 

Voorganger: Dr. H. Nobel 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

