
Zondag 17 oktober 2021 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

    Voorganger: Ds. G.W. (Gerda) 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: Ps. 146c:1 en 5 

 

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! 

 

O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 

Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 

God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!. 

 
Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming 

 

 

 

 



Zingen: Ps. 146c:7 

 
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! 

 

Leefregel: 1 Petr. 4:8-11 

 

Zingen: Lied 838:1 en 2 

 

1.O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 
 

2.Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Ruth 1 

 

Zingen: Lied 910:1 

 

Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons ’t goede doen, 

Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 

 

Schriftlezing NT: Matt. 13:13-21 



Zingen: Lied 910:3 en 4 

 

Hij die met heerlijkheden 

de leliën bekleedt, 

zal ook zijn kinderen kleden, 

Hij kent ons lief en leed. 

Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 

die vogels geeft te eten, 

Hij voedt ons uit zijn hand. 

 

Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 
 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 800:1, 3 en 4 Wat zou ik zonder U geweest zijn 

 

Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 
die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 

Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 

De nacht is voor het licht geweken, 
het grondloos lot krijgt zin door Hem. 

Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 

waar twee of drie vergaderd zijn. 

 



Godlof, een Heiland, een bevrijder, 

vol liefde en macht heeft ons gered. 
De Mensenzoon werd onze leider 

en heeft ons hart in vlam gezet. 

Toen ging voor ons de hemel open, 

oorsprong en doel, zo ongedacht. 

Geloven konden wij en hopen. 
Wij wisten ons van Gods geslacht. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis gezongen: Lied 340 b 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

 

 

Gebeden 

 

Gaven bij de uitgang 

 

 



Slotlied: Lied 864: 1, 4 en 5 

 

Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 

die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 

Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 

De nacht is voor het licht geweken, 

het grondloos lot krijgt zin door Hem. 

Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 

waar twee of drie vergaderd zijn. 
 

Godlof, een Heiland, een bevrijder, 

vol liefde en macht heeft ons gered. 
De Mensenzoon werd onze leider 

en heeft ons hart in vlam gezet. 
Toen ging voor ons de hemel open, 

oorsprong en doel, zo ongedacht. 
Geloven konden wij en hopen. 

Wij wisten ons van Gods geslacht. 

 
Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Werelddiaconaat 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 


