
Zondag 19 december 2021,vierde advent 

 

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 

 

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

 

Aansteken van de 4de kaars 

 

Intochtslied   YouTube: Lied 441:1,4 

 https://www.youtube.com/watch?v=0Sccw205CAE 

 

Bemoediging en groet (staande) 

Drempelgebed 

Zingen:  Lied 441:5 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Sccw205CAE


Kyriëgebed afgewisseld met: 

 

Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 

 

Glorialied   YouTube: Gez. 257 

 https://www.youtube.com/watch?v=c90P66afn54  

 

Wegwijzing 

 

- het Woord (schrift en tafel) 

 

Nodiging 

Zingen:    Lied 333 (2x) 

 

Kom Geest van God, maak onze harten open, 

Dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Binnenbrengen van brood en beker (orgelspel) 

 

Lezing    Joh. 13:6-9 en 12-17 

Prediking 

 

Lied     YouTube: Lied 998 

 https://www.youtube.com/watch?v=wn-LfFmPbEE 

 

Lofprijzing (afgesloten met ‘zingen wij U lof toe’) 

Zingen:    Lied 405:4 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Zegening  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c90P66afn54
https://www.youtube.com/watch?v=wn-LfFmPbEE


Vredegroet, zingend: Lied 421 

 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 

Opwekking (eindigend met de bede ‘Marana-tha’) 

 

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. 

 

Gemeenschap van brood en beker 

 de gemeente zingt (alleen wanneer men zit) 

 

To give and to receive are one, 

are one in truth. 

 

Vertaling:  

Geven en ontvangen zijn één, werkelijk één. 

 

Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden 

(Gaven bij de uitgang) 

 



Zingen:  Lied 444:2,3,4 

 

De duisternis gaat wijken 

van d’ eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten - 

begroeten ’t morgenrood. 

 

De zonne, voor wier stralen 

het nachtlijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

Zegen  

 

Orgelspel 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie: Voedselbank 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Mevr. J. Wolters, Vaart N.Z., verblijft nog in verpleeghuis de Horst, 
Rondweg 97, 7825TC Emmen.  

Daar is ze al lange tijd. Een blijk van medeleven door een kerstkaart doet 

haar en haar familie goed. Ze geniet erg van kaarten die ze ontvangt. 

-Mw. Staphorst-Kerssies verblijft al lange tijd in De Schutse Kamer C31, 

Schutselaan 26, 7741 AP Coevorden. 

Mw. R.J. Jacobs-Winters, Sportlaan, verblijft in het Scheperziekenhuis in 

Emmen. 

-Mw. Horstman-Schepers, Karel Palmstraat, is overgeplaatst naar 

Zorgcentrum ‘Veenkade’, Afd. Ae Kamer 121, Kaap de Goede Hoop 1, 9642 

AP Veendam. 

-Dhr. H. Winkelman, Zijtak, is opgenomen in het Scheperziekenhuis. 

-Mw. Koopman-Nakken, Karel Palmstraat, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis. 

 

De donkere dagen voor Kerst kunnen soms veel van je vragen. Temeer nu de 

maatregelen rondom corona nog steeds gelden. En dat geldt in het bijzonder 

daar waar ziekte en moeite is. Die is er ook in onze gemeente. Dat zien we 

aan de namen hierboven. Dat weten we, omdat we nog meer mensen kennen 

die lijden, ook buiten de kerk, in ons dorp en onze familie. We leven met hen 

mee, omringen hen met zorg en liefde. Een telefoontje of een kaartje kan 

daarbij heel veel betekenen. God is nabij, juist ook in handen, ogen en 

woorden van mensen.  

 

In de holte van Uw hand. 

 
Omringd door liefdevolle zorgen, beveiligd als een kostbaar pand, 

Zo ligt mijn broos bestaan geborgen diep in de holte van Uw hand. 
 

Mijn pril bestaan hebt Gij gezocht, Uw liefde riep mij in het leven. 

Elke minuut, elke ademtocht, wordt mij in gunst door U gegeven. 
 

Dit blijde weten, dit geluk, slaat alle twijfel in mij stuk. 
Verdrukking, ziekte, dood of lijden, wat kan mij van Uw liefde scheiden? 

 

Want in de holte van Uw hand, omringt door liefdevolle zorgen, 
Beveiligd als een kostbaar pand, houdt Gij voor eeuwig mij geborgen. 

 
Dinie Mulder 



Inloop bij ds. Gerda 

Aanstaande dinsdag staat de deur van de consistorie weer voor u open tussen 

14.00 en 16.00 uur. U bent u van harte welkom en de koffie en thee staan 
voor u klaar. Door de groene zijdeur van de kerk kunt u naar binnen. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. H. Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. Guit – Doek, v.Ekelenburgstraat  

 

Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. 

Op vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is dan bestemd 

voor de Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. 

Hoewel de Voedselbank een echte vrijwilligersorganisatie is en dus niemand 

een vergoeding voor zijn of haar werk krijgt, worden er wel de nodige kosten 

gemaakt om een Voedselbank te exploiteren. Denk bijvoorbeeld aan de huur 

van één of meer onderkomens voor opslag en distributie, koel- en vriescellen, 

auto's voor het vervoer, energiekosten e.a. Al die kosten moeten worden 

bijeengebracht via subsidies, sponsoring, donaties en acties.  Elke vorm van 

financiële steun is nodig. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u 

aan. 

 

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. 

 

 

 
 

De oudejaarsdienst in de Eben Haëzer kerk, Langestraat Klazienaveen begint 

om 16.00 uur. De voorganger is dhr. Bert Broers 

U bent daar van harte welkom. 

 

 



Coronanieuws 

Op dinsdag 14 december 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. 

 

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 

 

Zaterdag 25 december 2021, 1e Kerstdag 

Voorganger:  Ds. Gerda van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 
 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

