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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: WIE IS JEZUS? -  

 

VOORBEREIDING  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied  Psalm 89:1 en 7 

 

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 

Bemoediging en groet 

 



Aanvangswoorden 

Zingen  Lied 274: 1 

 

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. 

 

Gebed om ontferming 

Zingen:  Lied 274:2 

 

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. 

 

Leefregel: 1 Petr. 3:8-12 

Zingen:  Lied 274:3 

 

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 OT: Ex. 33:7-11, 18-22; 34:6 

Zingen:  Lied 875:1 

 

Father, we love you, 

we worship and adore you. 

Glorify your name 

in all the earth. 

Glorify your name, 
glorify your name, 

glorify your name 

in all the earth. 

 



Schriftlezing NT: Joh. 1:1-18 

Zingen:  Lied 875:2 

 

Jesus, we love you, 

we worship and adore you. 

Glorify your name 
in all the earth. 

Glorify your name, 

glorify your name, 
glorify your name 

in all the earth. 

 

Verkondiging 

 

Zingen/luisteren: Glorie aan God 

 https://www.youtube.com/watch?v=oeM6HcIFnzI  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Geloofsbelijdenis – Apostolische Geloofsbelijdenis 

Gebeden 

 

Gaven bij de uitgang 

 

Slotlied: God zal met je meegaan 

 https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-met-je-meegaan/  

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Zending en Zegen  

 

Amen - Lied   415:3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oeM6HcIFnzI
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-met-je-meegaan/


Collecten bij de uitgang 

1. Diaconie 

2. Zuiderkerkgemeente 

3. Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 


