
Zondag 2 januari 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 Voorganger: Ds. Elly Wisselink 

 Organist: mevr. W. Misker 

WIT 

Wit is de kleur van de vreugde, 
wit is de kleur van het nieuwe leven, 

van Christus’ overwinning op de dood. 

Hij is de Alpha en de Omega, 

de eerste en de laatste. 

 

Thema: Wijs het nieuwe jaar in  

 

VOORBEREIDING 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Aanvangslied: lied 72: 1 en 2 

https://www.youtube.com/watch?v=9mNZJxlZ4ic 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

Gebed om ontferming: ‘Stil is de straat’ (lied 1003 in een bewerking) 

https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc 

 

Gebed  

 

Lezing: Lucas 2: 21 / Mattheüs 2: 1 – 12 

 

Lied: lied 506: 1, 2 en 4 

https://www.youtube.com/watch?v=iHWHFStMfZ4 

 

Overdenking  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mNZJxlZ4ic
https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc
https://www.youtube.com/watch?v=iHWHFStMfZ4


Lied: ‘Uw ster heeft onrust ingezaaid’ (Zingenderwijs 134 – mel.: lied 464) 

 

Uw ster heeft onrust ingezaaid, 

een vonk, tot vuren opgelaaid 

in heimwee naar dat ander land 

waar leven leeft van zinsverband. 

 
De zieners zijn op weg gegaan. 

Vermoedend hebben zij verstaan 

hoe heil en heelheid, aardewijd, 

het doel is waarheen God ons leidt. 

 
Zo mogen wij ster-volgers zijn, 

als pelgrims door de tijdswoestijn. 

In hart en ziel intens geraakt 

door licht wat mensen mensen maakt. 

 
Het licht is hij, die in Gods naam 

als morgenster is opgegaan. 
Zijn woord en naam is, nooit verwaaid, 

als weg én doel ons ingezaaid.  

 
Geloofsbelijdenis 

 

Lied: ‘Heilige God, wij loven U’ (tekst: Reinier Kleijer – mel.: lied 215) 

 

Heilige God, wij loven U 

om Uw nabijheid, hier en nu; 

Uw liefde, Uw aanwezigheid 
die met ons meegaat door de tijd. 

 

Wij zegenen Uw grote Naam, 

de basis onder ons bestaan, 

het houvast op de levensweg, 
door Christus aan ons toegezegd.  

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader 

Aandacht voor de collectes 

 

Slotlied: lied 416: 1, 2 en 4 

https://www.youtube.com/watch?v=iI5U8h47aTo 

 

 

Zegen  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iI5U8h47aTo


MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mw. R.J. Jacobs-Winters, Sportlaan, verblijft in Weidesteyn,  

Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. 

 

Dhr. H. Winkelman, Zijtak, verblijft nog in het Scheperziekenhuis. 

 

Een geslonken rij namen vergeleken bij vorige week. Dat betekent niet dat 

verdriet en moeite minder is geworden. Er zijn ons mensen ontvallen, anderen 

zijn thuis ziek of hebben andere zorgen die de dagen donker kleuren. We staan 

met elkaar voor een nieuw jaar, 2022. Wat ons te wachten staat weten we niet. 

Wel dat we er voor elkaar moeten zijn, in voor- en tegenspoed. En we weten ook 

dat God gewoon meegaat met ons, de drempel over van dit nieuwe jaar. Verlies 

elkaar niet uit het oog en vertrouw op Gods nabijheid. 

 

Zoekend naar toekomst 

tast ik, God,  
naar U. 

 
Ik weet niet hoe ik verder moet – U weet een weg, altijd 

ik word belaagd door leugens – U kent de waarheid 

ik word bedreigd door de dood – U bewaart mijn leven 
ik zie geen hand voor ogen – U ontsteekt mijn licht. 

 
Ik kom om van de honger – U deelt met mij Uw brood 

ik sterf van de dorst – U schenkt mij levend water 
ik ben bang voor dieven en rovers – U sluit mijn deur 

ik dwaal bij U vandaan – U blijft de goede herder. 

 
Draag ik geen vrucht – U bent mijn wijnstok 

en als mijn lichaam vergaat  
bent U mijn opstanding,  

mijn leven. 

 
Zoekend naar toekomst 

ben ik thuis, mijn God –  
bij U. 

 

- André F. Troost 

 

 

 



Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijering 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mw. J. Hulst, Ekelenburgstraat 

 

Inloop bij ds. Gerda 

Op het moment dat ik dit bericht schrijf, zit ik nog in isolatie omdat ik corona 

heb. Als het allemaal goed gaat en ik voor dinsdag 24 uur klachtenvrij ben, dan 

zit ik op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur weer in de consistorie. Dan 

bent u van harte welkom! De koffie en thee staan dan voor u klaar. Door de 

groene zijdeur van de kerk kunt u naar binnen. 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Alvast een bericht m.b.t. mijn vakantie. Van 7 – 16 januari 2022 heb ik vakantie. 

Dat betekent dat er op dinsdagmiddag  

11 januari geen inloop zal zijn.  

Bent u deze week een predikant nodig, dan kunt u contact opnemen met de 

scriba Hilly Lanjouw tel. 552560 

 

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 09 januari 2022 

Voorganger  Dr. H. Nobel 

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

