
Zondag 9 januari 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

Voorganger: Dr. H. Nobel 

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 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied  Lied 538:1,2 

 https://www.youtube.com/watch?v=XUkegU0Gc2c 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, 

geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, 

een mens in wind en vuur. 

 

Bemoediging en groet    

Drempelgebed   

https://www.youtube.com/watch?v=XUkegU0Gc2c


Lied    Lied 538:4 (orgel) 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt; 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 

 

Kyrië en Gloria 

  beden afgewisseld met (orgel)  

 

Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 

 

  glorialied  Lied 838:4,2 (orgel) 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

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. 

 

Wegwijzing   

Lied    Stef Bos: ‘Ik wil het water naar de zee zijn’ 



    met oog op Lied 675 

 https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24 

- het Woord 

Lied    Lied 333 (2x; orgel) 

 

Kom Geest van God, maak onze harten open, 

Dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Lezing   Joh. 2:1-11  

 

Lied    Lied 653:1,7 

 https://www.youtube.com/watch?v=0K4lWlC0Hk4 

 

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! 

 

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. 

 

Prediking 

 

Lied    Lied 791:3,4,5 (orgel) 

 

Liefde luidt de Naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, - 

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24
https://www.youtube.com/watch?v=0K4lWlC0Hk4


daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden 

Gaven: 

 Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

 

Slotlied   Lied 793  

(mel. van Beethovens “Ode an die Freude” of “Alle Menschen werden 

Brüder”) 

  https://www.youtube.com/watch?v=9ddMrQa73CU 

 

Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt 

door uw hand elkaar gegeven, 

door uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op uw toekomst hopen, 

gaandeweg U tegemoet; 

dat wij samen lachend lopen 

in uw grote bruiloftsstoet. 

 

Bron van liefde, licht en leven, 

zon die hartverwarmend schijnt. 

woord van hogerhand gegeven, 

trouw en teder tot het eind — 

al zou ons een vijand haten, 

al gaat zelfs de liefste heen, 

liefde zal ons nooit verlaten: 

Gij laat ons geen dag alleen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ddMrQa73CU


Bron van liefde, licht en leven, 

laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 

liefde maakt van water wijn. 

 

Dat wij dan elkaar beminnen 

zó dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen — 

liefde heeft de eeuwigheid. 

 

Zegen 

 

Ik wil het water naar de zee zijn 

 

ik wil het water naar de zee zijn 

de zoden aan de dijk 

het gevecht tegen de bierkaai 

alles wat onhaalbaar lijkt 

 

ik wil de rots zijn in de branding 

met de verbeelding aan de macht 

wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 

en het daglicht in de nacht 

 

ik wil een land zijn zonder grenzen 

waar de ruimte nog bestaat 

ik wil traag zijn als de waarheid 

die de leugen achterhaalt 

 

ik wil de moed zijn van de wanhoop 

het stilstaan van de tijd 

ik wil een sprong zijn in het duister 

en de laatste strohalm zijn 

 

ik wil de taal zijn van een dichter 

die zichzelf geen dichter noemt 

het zout zijn van de aarde 

en de kus die ons verzoent 

 



ik wil een land zijn zonder woorden 

gedragen door de wind 

ik wil de wereld leren zien 

door de ogen van een kind 

 

en met de schoonheid van de onmacht 

lopen langs een eindeloze weg 

met open ogen dromen 

weerloos en toch sterk 

 

ik wil het water naar de zee zijn 

de zoden aan de dijk 

het gevecht tegen de bierkaai 

alles wat onhaalbaar lijkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

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

Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. 

 

Dhr. A. Masselink, Ermerveen, ligt in het Scheperziekenhuis. 

 

De stilte en de beperkingen waarmee we het oude jaar zijn uit gegaan, hebben 

we meegenomen in het nieuwe jaar 2022. Zelf in isolatie omdat ik vlak voor oud 

en nieuw positief ben getest op corona, heb ik een klein beetje ervaren wat het is 

als het zo stil wordt om je heen, omdat je niet weg kunt en niemand kunt 

ontvangen. Hoeveel mensen zijn er die deze stilte en de kleine wereld om hen 



heen dag aan dag ervaren? Voor wie de nachten lang en eenzaam zijn? Wat als 

ook de telefoon stiller blijft dan je zou willen en jezelf niet meer de moed hebt 

om iemand te bellen? We denken ook aan hen die geen verandering zien in hun 

ziekzijn en moeite. Aan hen die de rauwe pijn van het gemis van een geliefde 

aan den lijve hebben ondervonden of voor wie de scherpe randjes maar 

mondjesmaat afnemen, ook al is het langer geleden. Dit alles vraagt om 

aandacht, betrokkenheid en liefde. Samen gemeente zijn, ook in 2022, is de 

ander niet vergeten, is wat vaker de telefoon pakken, is dat ene kaartje versturen 

wat licht kan brengen in iemands leven, is ook bidden tot God om moed en 

kracht zodat zijn liefde opbloeit in wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. 

We weten niet wat dit jaar ons zal brengen, de nieuwjaarsrolletjes zijn pas weer 

open aan het eind van het jaar. Daarom een citaat van Corrie ten Boom. Een 

vrouw die in de tweede wereldoorlog onderdak bood aan joodse vluchtelingen 

en daarvoor ook zelf gevangen heeft gezeten: 

 

"Wees nooit bang om een onbekende toekomst  

te leggen in de handen van een bekende God." 
 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 7 – 16 januari 2022 heb ik vakantie. Ik maak even een stap op de plaats om 

daarna me weer volop te geven aan u als gemeente en alles wat daarbij komt 

kijken. 

 

Inloop ds. Gerda 

De vakantie van mij betekent dat er op dinsdagmiddag 11 januari géén inloop 

zal zijn. Op dinsdagmiddag 18 januari van 14.00-16.00 uur hoop ik er weer 

helemaal te zijn. Ik zie uit naar uw bezoek. De koffie en thee staan in de 

consistorie voor u klaar. U kunt binnenlopen via de groene zijdeur. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: de ouderling van dienst 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. E.R. Schuiling, Veilingstraat  

 

Inleveren kopij Zuiderklanken 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 12 januari 12.00 uur, bij mevr. 

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

 

mailto:kerkblad@pknnav.nl


Wandelen en bezinnen 22 januari 2022 

Houd je van wandelen? En wil je 

ondertussen in goed gezelschap 

praten over belangrijke 

onderwerpen die je raken? Doe 

dan mee aan de 

Pelgrimswandeling 'Er zijn 

grenzen' over fases in je leven 

waarbij je een grens oversteekt naar een 'land' dat je niet kent en waarvan je 

maar moet afwachten wat het je brengt. Deze wandeling vindt plaats op 22 

januari om 12:00 uur. De wandeling start bij de PKN-kerk te Zwartemeer 

(Verlengde Van Echtenskanaal NZ 33) en is dit keer een lange route van zo'n 10 

kilometer.  

Elke vierde zaterdag van de maand wordt er een wandeling georganiseerd die 

begint met een bezinningsmoment in een kerkgebouw. Daarna wordt er 

gewandeld met wisselende afstanden tussen 5 en 10 kilometer. Voor de 

deelnemers is er een boekje met wetenswaardigheden, bezinnende teksten en 

gesprekspunten. We gaan in kleine groepen. 

Een mooie kans om elkaar op een ongedwongen manier beter te leren kennen! 

Aansluitend is er koffie en thee in de kerk waar we zijn gestart. 

Kerken met Vaart is een samenwerking van 7 protestantse gemeenten in 

Klazienaveen, Zwartemeer, Erica en Nieuw-Amsterdam. 

  

Opgave voor deelname via: scriba.pg.erica@gmail.com. Toegang is gratis.  

 

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 16 januari 2022 

Voorganger:  Dhr. R. Stoel 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

mailto:scriba.pg.erica@gmail.com
http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

