
Zondag 28 november 2021 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 Voorganger: Dr. H. Nobel 

    Organist: mevr. W. Misker 

Paars 

Paars is de kleur van het stil worden, 

van bezinning en gebed. 

Het zilveren kruis met de kroon en het lam 

leiden onze gedachten naar Jezus 

 

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Eerste Advent: ‘Wanneer een mens …’ (uit Van Harte, pag. 27) 

 

Intochtslied 463:1,2,5 

 
Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

 
Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

 
Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed 

 

 



Lied 967:1,3 

 
Zonne der gerechtigheid, 

ga ons op in deze tijd, 

opdat al wat leeft de dag 

in uw kerk aanschouwen mag. 

Erbarm u, Heer. 
 

Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 

die geen mens ooit helen kan. 

Breng, o herder, in Gods naam 

uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm u, Heer. 

 

Kyrië en Gloria 

 

Lied 463:1 

 

Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 
 

Bede 

 

Lied 463:6 

 

Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 
 

Bede 

 

Lied 463:7 

 
Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 

 

 

 



Bede 

 

Lied 463:8 

 

Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 

 

Glorialied 654:4,6 

 

Maar 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. 

 
Zing dan de Heer, stem 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 

Lied   Rakelings Nabij pag. 76 (mel. Lied 345) 

 

Sta op als mens van zegen, 
verspreider van het licht, 

aan wie is af te lezen 

de glans van Gods gezicht. 
Aan wie is uit te horen 

de waarheid van zijn stem. 
Sta op als mens van zegen, 

geroepene door Hem. 

 
 

 

 

 



Sta op als mens van liefde, 

die omzien naar het hart. 
Als schuilplaats tijdens stormen, 

bij dat wat ons benart. 

Als anker in de branding 

met vaste grond in Hem. 

Sta op als mens van liefde, 
geroepen door Gods stem. 

 

- het Woord 

 

Lied  ‘Keer U om’ (2x) 

 

Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 

 

Lezing     Gen. 4:3-10  

Lied 441:4,5 

 
Van boeien die mij bonden 

ben ik door U bevrijd. 

U redt mij ongeschonden 
uit alle haat en nijd. 

U houdt mij hoog in ere. 
Daarbij valt in het niet 

wat alle goud ter wereld 
aan aardse rijkdom biedt. 

 

Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 

dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 

waarmee wij allen falen, 

maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 

in uw erbarmen vast. 
 

Prediking 

 

 

 

 

 



Lied 973:1,2,3,4 

 
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

halleluja, 

 
om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 

 
om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, 

 
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

Halleluja! 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis   

Gebeden 

 

Gaven 

 

Slotlied 439:1,2,4 

 

Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 
Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 



Hij komt, – bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 

tussen uw Heer en u. 

 

O Jezus, maak mij arme 

in deze heilige tijd 
uit goedheid en erbarmen 

zelf voor uw komst bereid. 

Laat dit bestaan uw stal, 

dit hart uw kribbe wezen, 

opdat nu en na dezen 
ik U lofzingen zal. 

 

Zegen 

 

 
 

 
Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mevr. J. Wolters, Vaart N.Z., verblijft nog in verpleeghuis de Horst, Rondweg 97 

7825 TC Emmen.  

 

Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, is na een behandeling in het ziekenhuis weer 

thuis gekomen.  

 

Nu de dagen donkerder worden en maatregelen worden aangescherpt, hebben we 

elkaar des te harder nodig. Ziek zijn, eenzaamheid, verdriet en angst kunnen ons 

leven beheersen. Laten we om elkaar heen staan. We kennen de waarde van een 

kaartje, een telefoontje of even een praatje op straat of aan de deur. We wensen 

hen die de moeite van het leven van dichtbij ervaren sterkte en bidden om Gods 

nabijheid, troost en kracht. 



In de duisternis van het leven 

de onrust om mij heen 

het bange dat vanbinnen opspeelt 

voel ik me vaak alleen 

 

Mijn gebed heeft lege woorden 

en tast vergeefs naar God 

verdriet kan niet naar buiten 

mijn tranen zijn op slot 

 

Ik snak naar rust en ruimte 

zoek het licht van advent 

waar God en mens verschijnen 

daar weet ik mij gekend 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Schuiling 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Dhr. T. van Sloten, Snikke  

Mevr. M. Akkerman, De Lauden, Klazienaveen 

En er is zaterdag een boeket gebracht bij: Mevr. H. Lanjouw, Valkeniersweg  

 

Inloop bij ds. Gerda 

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

consistorie van de kerk. U kunt binnenlopen door de groene zijdeur. Ik heb koffie 

of thee voor u en stel het op prijs als u langs komt om even bij te praten.  

 

Kerstpakketten. 

In oktober maakte de Diaconie plannen om met ingang van 28 november weer 

artikelen in te zamelen die dan medio december tezamen met een groet van de 

Zuiderkerkgemeente als kerstpakket zouden worden aangeboden aan de klanten 

van de Voedselbank in ons dorp. Vele jaren achtereen was dit een goede actie die 

door de ontvangers zeer op prijs werd gesteld. Helaas werden wij weer 

geconfronteerd met aanscherping van de coronamaatregelen zodat is besloten om 

dit jaar, evenals in 2020, onze gift te concentreren tot tegoedbonnen voor de 

slager die dan door de Voedselbank worden uitgereikt aan de klanten wanneer zij 

hun periodieke reguliere voedsellevering krijgen. Geen feestelijke doos dus, maar 

wel een welkome verrassing voor de feestdagen.  Wij hopen dat u hieraan wilt 

meewerken door uw gift hiervoor, liefst voor 12 december, over te maken op de 

rekening van de Diaconie bij de Regiobank NL69RBRB 0851 5673 20. Alvast 

bedankt ! 

 

 

 



Geef Licht, Adventsproject Kerk in Actie. 

In het voorportaal liggen boekjes Geef Licht, een beter leven voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Veel informatie over dit prachtige project. 

Zij die meer willen weten over dit project kunnen deze meenemen. 

 

Coronanieuws 

Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere 

verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

 

Omdat we als kerkenraad ons verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de 

gemeenteleden hebben we besloten een aantal maatregelen ook in onze kerk aan 

te scherpen. 

 

1. Vanaf zondag 14 november 2021 wordt u verzocht tijdens verplaatsingen 

in de kerk of in de lokalen van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u 

plaats heeft genomen kunt u het mondkapje afdoen. 

2. We houden weer 1,5 meter afstand van elkaar. Op de kerkbanken treft u 

afbeeldingen aan, waar u plaats kunt nemen. Daar waar u twee 

afbeeldingen aantreft, kunt u met uw huisgenoot plaats nemen. 

3. We volgen de looproute in de kerk. Ingang rechts in de gang. Uitgang 

links (bij de koster). 

4. Als we verkouden zijn blijven we thuis en laten ons testen. 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 01 december 12.00 uur, bij mevr. 

Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 
 

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  

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met orgelspel 

 

Zondag 05 december 2021 

Voorganger:  Dhr. A. Weemstra 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Project 

mailto:kerkblad@pknnav.nl

