
Zondag 22 augustus 2021 

 
Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

     Voorganger: Dr. H. Nobel 

     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 

Intochtslied    Ps. 139:1,2 

 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Lied     Ps. 139:10,14 

 

O God, hoe diep verwonderd ga 
ik uw volmaakte wijsheid na. 

Hoe schoon is alles wat Gij doet. 

Hoe kostelijk in overvloed 
zijn uw onpeilbare gedachten, 

ik overdenk die al mijn nachten. 
 

 



Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 

 

Kyrië en Gloria 

* kyriëgebeden, afgewisseld met 

 

Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 
 

* glorialied   Rakelings Nabij p. 90 (Mel. Lied 769) 

 

1.Laat ons zingen van de dromen, 

van het hart dat liefde kent, 
van de mens die uit wil stromen 

en zich naar de ander wendt, 
van de God die met ons mee trekt 

en ons licht en leven zendt. 

 

2.Laat ons danken voor de toekomst, 

die zich als een bloem ontvouwt, 
in de mens die zich wil geven, 

zich de ander toevertrouwt, 
die de woning van zijn leven, 

op de rots van liefde bouwt. 

3.Laat ons vieren dat wat goed is, 

dat wat mensen mensen maakt, 
dat wat leven, kracht en moed is 

en in tederheid ontwaakt: 
hoop geloof en vooral liefde, 

waarin God ons intens raakt. 

Wegwijzing 

 

- het Woord 

 

Lied     Lied 314:1 

 
Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 

 



Lezing    Prediker 12:9-14 

Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij 

heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken 

probeerde Prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. De 

woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik, al hun 

spreuken zijn ons door één herder ingeprent. 

 En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde 

aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam 

af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en 

leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over 

elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte. 

 

Lied     Lied 314:2 

 

Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 

’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

Prediking 

 

Lied     Lied 538:1,2,4 

 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

 
Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, 

een mens in wind en vuur. 



Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis  Rakelings Nabij p.68 (mel. Lied 840) 

 

Ik vertrouw op mijn God als de kracht, 

die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 

die een vuurvlam is in de nacht. 

 
Ik vertrouw op mijn God als de bron, 

van waaruit alles leeft wat geboren is, 
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 

die het woord sprak, waarmee het begon. 

 
Ik vertrouw op mijn God als het doel 

van de voeten die hier op aarde staan, 
van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 
 

Ik vertrouw op mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 
en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem. 
 

Gebeden 

Gaven  (Collecten bij de uitgang) 

 

Slotlied    Rakelings Nabij p.8 (mel. Lied 763) 

 

Gevoed met verhalen van leven, 

gelaafd met de wijn van sjaloom, 
zo willen wij ons gaan begeven, 

op paden van vrede en hoop. 

 



Wij trekken door land en woestijnen. 

De droom wijst de weg voor de voet. 
Een stem roept de groten en kleinen 

tot leven en God tegemoet. 

 

Gewekt door het heilig vermoeden, 

verlicht door de vlam van de Geest, 
begeven wij ons in Gods hoede, 

als mens die de toekomst niet vreest. 

 

De weg loopt dwars door de tijden. 

Culturen, zij vormen geen grens. 
Ons doel is het eeuwig verbeide: 

een mensheid gevormd naar Gods wens. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar  

Dhr. A. Masselink, Ermerveen 4, is na een knieoperatie en korte revalidatie in de 

Horst weer thuisgekomen. 

 

Mevrouw H. Teelken-van der Sleen, Griendtsveenstraat, verblijft voor revalidatie 

in verpleeghuis Weidesteyn, dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen 

 

Mevr. J. Wolters, Vaart N.Z., is tijdelijk opgenomen in verpleeghuis de Horst, 

Rondweg 97 7825TC Emmen. 

 

In ons gebed en met onze daden zijn we op elkaar betrokken en leven we met elkaar 

mee. We denken daarbij ook aan hen van wie de namen hier niet zijn genoemd, 

maar waarvan u wel weet. Zij die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of 

zorgen hebben. Een kaartje of telefoontje is een kleine moeite, maar doet goed en 

wordt met grote dank ontvangen! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Winkel  

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. A. Klaassen, Aleida Kramer, Coevorden   

Mevr. E. Mepschen - Hobers, Tussenpad  

 

Vakantie predikant 

Van 20 augustus tot 5 september heb ik vakantie. Zoals het er nu uitziet wordt dat 

twee weken kamperen en wandelen langs de Moezel in Duitsland. Voor 

bijzonderheden kunt u in die tijd contact opnemen met de scriba, mw. Hilly 

Lanjouw. 

Hartelijke groet, ds. Gerda van Vliet 

 

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 29 augustus 2021 

Voorganger: Ds. W. Hordijk 

Organist: mevr. W. Misker 

 

Collecten: Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

