
Zondag 19 september 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 

 

 

Welkom en mededelingen 
 

Voorbereiding 

 

Intochtslied   Lied 213:1,2 

 

Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 

Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 

van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost 

onverpoosd. 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

 

 

 



Lied    Lied 213:3,5 

 

Laat uw heil'ge liefdegloed 

onze koude werken doden 

en versterk in ons de moed 

om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 

voordat wij ten onder gaan, 

op te staan. 

 

Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 

Treed niet met ons in ’t gericht, 

maar verblijd ons met de zoetheid 

van des hemels zaligheid 

voor altijd. 

 

Kyrië en Gloria 

* kyriëgebeden, afgewisseld met Lied 368d 

  

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Glorialied  Lied 654:1,4,6 

 

Zing nu de Heer, stem allen in 

met ons die God lofzingen, 

want Hij deed ons van het begin 

verrukkelijke dingen. 

Hij heeft het menselijk geslacht 

in ’t licht geroepen en bedacht 

met louter zegeningen. 

 

Ja, God heeft naar ons omgezien! 

Wij, in de nacht verdwaalden, — 

hoe zou het ons vergaan, indien 

Hij ons niet achterhaalde, 

indien niet in de duisternis 

het licht dat Jezus Christus is 

gelijk de morgen straalde. 



Zingt dan de Heer, stemt allen in 

met ons die God lof geven: 

Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in 't licht 

van zijn genadig aangezicht. 

In Christus is ons leven! 

 

Wegwijzing 

 

- het Woord 

 

Lied   Lied 333 (2x) 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Lezing  Galaten 1:1; 1:11-2:3; 2:9-10 (NBG 1951)  

 

Lied   Van Harte p.34:1,2,3 (mel. Psalm 139) 

 

Wij zijn de zoekers naar de zin 

van wat hier eind is, of begin. 

Wij tasten horizonten af, 

bevragen woorden die men gaf, 

verlangend naar wat zekerheden, 

die doel en daad zijn hier beneden. 

 

Als pelgrims gaan wij, levenslang, 

in treurmars, of met feestgezang 

het pad, dat soms verblijdend is, 

maar vaker duister, ongewis. 

Toch wil Gods stok en staf ons leiden. 

Hij is de weg en reisdoel beide. 

 

 

 

 



Ondanks ons zoeken, houdt Hij vast. 

Hij draagt in moeite onze last. 

Hij wijst een weg voor wie niet ziet, 

Hij leert na zwijgen ons het lied 

van levensmoed en diep vertrouwen. 

Hij is de rots waarop wij bouwen. 

 

Prediking 

 

Lied   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. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden 

 

Gaven (bij de uitgang) 

 

 

 



Slotlied  Lied 849:1,2,3 

 

Zoek de wegen van de wijsheid 

die de schepping dansend groet. 

Blijf haar volgen, schenk haar aandacht 

proef haar woorden, juist en goed. 

Wijsheid baant het pad naar vrede, 

doet ons voor wat liefde doet. 

 

 

 

Luister naar de stem van wijsheid, 

op de markt prijst zij haar waar. 

Hoor het woord dat mens geworden 

ware goedheid openbaart. 

Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 

vinden recht en trouw elkaar. 

 

Zuster wijsheid, kom en help ons, 

voed wie nieuw geboren wordt. 

Zielsvriendin en liefste naaste, 

wek het heilig licht in ons. 

Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 

om de aarde en om God. 

 

Zegen 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar  

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: ? 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en mevr. Boer – Bults, Sportlaan 15 

 

Inloop bij ds. Gerda 

Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom in de 

consistorie of zaal achter de kerk. Ik heb koffie of thee voor u, of gewoon een glas 

water om even bij te tanken. Kom gerust even langs. Dat hoeft niet met een speciale 

vraag of wat dan ook. Ik vind het fijn om nader kennis te maken en zomaar wat te 

praten. Dus voel je vrij en stap over de drempel! 

 

Looproute. 

De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 19 september a.s. de looproute in de 

kerk en de gebouwen af te schaffen. 

Wel hanteren we deze zondag nog de aangegeven plaatsen. 

Vanaf 26 september zijn de plaatsen  ook weer vrij. 

De 1,5 meter is niet meer verplicht, maar wellicht is het wel verstandig hiermee 

rekening te houden. 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 17 september is er in De Veurkamer een weeksluiting. 

Aanvang:19.00 

 

 

 

 



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.  

Ook 02 oktober van 10.00 – 12.00 uur kunt u nog kleding en schoenen inleveren. 

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 26 september 2021 

Voorganger: Ds. H. Jumelet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Onderhoud gebouwen 

 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

