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Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

    Voorganger: Ds. G. 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: Lied 286:1,2 en 3 

Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 
Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 
Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 

dat de vrede sterker is dan strijd. 



Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Lied 1005:1 

Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Gebed om ontferming: Lied 1005:2-5 

Predikant spreekt de coupletten 2 – 5  

en de gemeente zingt elke keer het refrein 

 

Refrein:  Christus, ons licht, 
  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 
  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Leefregel: 1 Joh. 4:7-12 

 

Zingen: Lied 912:1, 2 en 6 

 

1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 
 

2.Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

 
6.Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 

 



DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Ex. 34:1-9 

 

Zingen: Lied 117a:1 
 

Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 

in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 

 

Schriftlezing NT: Joh. 8:1-11 

Zingen: Lied 117a:2 

 

Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 
 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 885:1 en 2  

 

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. 

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. 
 

 

 



Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

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. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Geloofsbelijdenis 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat er een wereld werkelijkheid kan worden  

waarin het voor alle mensen goed is om te leven,  

en dat het mede mijn taak is zo’n wereld te scheppen.  

Ik geloof dat er voor ieder mens  

liefde, gerechtigheid, vergeving en vrede kan zijn.  

Ik geloof dat de vreugde het zal winnen van het leed,  

dat liefde sterker is dan haat,  

dat niet de dood het laatste woord heeft, maar leven.  

Dit alles geloof ik door Jezus van Nazareth.  

Hij heeft mij laten zien  

dat zo’n wereld, zo’n leven, mogelijk is,  

dat het de moeite waard is  

om zich voor zo’n wereld in te zetten.  

Ik wil mijn leven dan ook op Hem oriënteren.  

 

Ik wil leven in zijn geest, omdat ik geloof  

dat ik dan anderen het meeste tot heil ben.  

Ik geloof dat daarmee het geluk  

van anderen en van mezelf  

het meeste gebaat is.  

Vanuit dat geloof wil ik leven.  

Amen. 

 

Gebeden 

 

Gaven: bij de uitgang 

 

 

 



Slotlied: Lied 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Zending en Zegen  

 

Gezongen Amen: Lied 431c 

 

Amen, amen, amen. 

Orgelspel 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 


