
Zondag 31 oktober 2021 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

     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 

 

Thema: De ander dienen 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Ps. 65:1 en 2 Vanuit de stilte klinkt ons zingen (Nieuwe 

Psalmberijming) 

 

Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 

God, die in Sion woont. 

De dank voor al uw zegeningen 

ontvangt U waar U troont. 

U luistert als we tot U spreken. 

Tot U komt al wat leeft. 

De zonden konden mij niet breken, 

omdat U ons vergeeft. 

 

Gelukkig wie bij U vertoeven; 

uw woning is ons thuis. 

Daar mogen wij uw zegen proeven, 

het goede van uw huis. 

U antwoordt ons op grootse wijze. 

U redt ons door uw hand. 

De hele wereld zal U prijzen, 

de zee, de lucht, het land. 



Stil worden 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Lied 274:1 en 2 Wij komen hier ter ere van uw naam 

 

Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Gebed om ontferming 

 

Zingen: Lied 274:3 Wij zingen samen van uw gloria 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Marcus 10:32-45  

 

Zingen: Lied 568a Ubi caritas  

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

Schriftlezing: Fil. 2:1-11 

 

 



Zingen: Lied 568a Ubi caritas (2x) 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 791:1, 4 en 5 Liefde, eenmaal uitgesproken 

 

Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 

Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, – 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER 

 

Lofprijzing  

 

Zingen: Lied 985:1 Heilig, heilig, heilig 

 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

Zegening 

 

 

 



Binnenbrengen brood en wijn 

 

Terwijl we zingen: Lied 166: 1 - 4 (Zingenderwijs) Wij loven U, geloven U 

 

Wij loven U, geloven U. 

U deelt met ons het brood 

En ook de wijn biedt U ons aan. 

U hebt ons zelf genood. 

 

Al speelt de onrust in ons op, 

Wij proeven van uw woord. 

Dat woord wordt voor ons allen wijn 

En brood komt uit U voort. 

 

U bent van voor, U bent van na, 

U reikt ons tekens aan. 

Zo kunnen wij met U op weg, 

U bent met ons begaan. 

 

Gezelschap voor een lange tocht, 

een stem vanuit het niet, 

een warm gebaar voor onderweg 

een oog dat naar ons ziet. 

 

Nodiging 

 

Vredegroet: Lied 412 Vrede voor jou (1x het hele couplet) 

 

'Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou' 

 

Zingen: Blijvende Nabije 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 



Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God.  

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. (3x) 

 

Delen van brood en wijn - rondgang 

Terwijl we zingen:  Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Dankzegging en Onze Vader 

 

Slotlied: Lied 653:1, 2, 5 en 7 U kennen, uit en tot U leven 

 

U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 

 

Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartenbloed. 



O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen…. 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

Orgelspel 
 

Collecten bij de uitgang 

 1. Werelddiaconaat 

 2. Zuiderkerkgemeente 


