
Zondag 30 januari 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Voorganger: dhr. A. Weemstra 

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  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Zingen intochtlied: Psalm 25: 7 en 8 

 

Gods verborgen omgang vinden 

zielen waar zijn vrees in woont; 

’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden 

naar zijn vreeverbond getoond. 

D’ogen houdt mijn stil gemoed 

opwaarts, om op God te letten: 

Hij, die trouw is, zal mijn voet 

voeren uit der bozen netten. 

 

Zie op mij in gunst van boven, 

wees mij toch genadig, Heer! 

Eenzaam ben ik en verschoven, 

ja, d’ellende drukt mij neer. 

’k Roep U aan in angst en smart, 

duizend zorgen, duizend doden 

kwellen mijn bekommerd hart: 

voer mij uit mijn angst en noden! 



Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed   

 

Zingen lied 210: 1,2,3 

 

God van hemel, zee en aarde 

Vader, Zoon en heil'ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 

onze wachter zijt geweest, 

houd ons onder uw gezag, 

ook in deze nieuwe dag. 

 

Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

 

Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 

waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een roos 

van uw liefde, eindeloos. 

 

Kyriegebed  verbonden met 281 

 

Zingen lied 281: 1 t/m 5  

 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

 

Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

 



Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 

 

Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

 

Dat ieder die zich tot U wendt 

de gloed van uw genade kent. 

Kyrie eleison! 

 

Glorialied 305  1, 2, en 3 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

Bijbellezing Oude Testament :  Exodus 20: 1 - 17 

Bijbellezing Nieuwe Testament : Johannes 2:13-25 



Zingen: Lied 187: 1, 2, 3, en 4 

 

Runderen, schapen en duiven te koop! 

Honderden feestvierders lopen te hoop. 

Kopers en verkopers, aanbod en vraag: 

er is veel te doen in de tempel vandaag. 

 

Loven en bieden, het hoort er toch bij. 

Wissel je geld en de winst is voor mij. 

Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf: 

er gaat heel wat om in het tempelbedrijf. 

 

Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan: 

afzet en omzet, geldzuchtig bestaan. 

Woedend drijft Hij met een gesel van touw 

die afgoderij uit het tempelgebouw. 

 

Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij. 

Heilig het daarom en houd het dus vrij 

van de verslaving aan goud en genot. 

Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God! 

 

Verkondiging  

 

Zingen  Lied 531:  1, 2 en 3  

 

Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, – 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept jou en mij, 

om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 

 

Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 

‘’k Wil in uw woning wezen 

voor nu en voor nadeze’, – 



Hij komt misschien vandaag voorbij 

en neemt ook jou terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 

 

Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan, 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, – het eeuwig leven. 

 

Voorbeden, dankgebed, stil gebed, samen het Onze Vader 

 

Gaven bij de uitgang 

 

Slotlied Lied 971  Zing een nieuw lied voor God de Here 

 

Zing een nieuw lied voor God de Here 

en wees van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 

hier wordt een huis voor Hem bereid. 

Hij heeft de hand en het verstand 

gezegend voor het werk, 

de bouw van Christus’ kerk. 

 

God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 

’t Zal om onszelve gaan. 

 

De Heilige Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 



en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij en maak ons vrij 

in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

Zegen    

 

Orgelspel 

 

Collecten bij de uitgang 

1. Diaconie 

2. Zuiderkerkgemeente 

3. Project 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mevr. van Faassen, Nieuweweg is opgenomen in De Bleerinck, 

Spehornerbrink 1, 7812 AA Emmen. 

Mw. Horstman-Schepers, Karel Palmstraat,  verblijft in Zorgcentrum 

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

Veendam. 

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

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

Mevr. H. Kruit, Thorbeckestraat is na een val opgenomen in 

Zorgcentrum Aleida Kramer, Meindert van der Thijnensingel 1, 7841 GB 

Coevorden. 

 

Heer, dank U voor alles dat U mij geeft. 

Leer mij mijn zegeningen te tellen, 

dat ik open ben voor U, 

dat ik open ben voor wat U mij geeft.  

Dat ik het herken, 

in mensen, dingen en omstandigheden. 

Dank U dat U mij ziet en kent, 

mij draagt en kracht geeft 

in alles wat op mijn weg is.  

Amen. 
- Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos 

 



Een gebed deze keer. Met woorden die vragen om open ogen, open oren 

en een open hart om het goede van God te herkennen. Ik stel voor om dit 

’s morgens te bidden, als de dag begint. Dan kan het zomaar zijn dat 

doorheen de dag u en jij zegeningen kunt gaan tellen. Zomaar in de kleine 

dingen. Dwars door alles heen wat pijn doet, boven de moeite uit. Als een 

licht dat door de tranen heen breekt. Dan kan het zomaar zijn dat je ’s 

avonds afsluit en de woorden herhaalt: ‘Dank U dat U mij ziet en ken, mij 

draagt en kracht geeft!’ 

 

Inloop ds. Gerda 

Op dinsdagmiddag is er van 14.00-16.00 uur een open inloop bij mij in 

de consistorie. Ik zie uit naar uw bezoek. De koffie en thee staan voor u 

klaar. U kunt binnenlopen via de groene zijdeur. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Reuvekamp 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. J. Betting, Karel Palmstraat  

 

Deurproject Diaconie:  

Vandaag is de uitgangscollecte voor het kinderopvanghuis en kliniek 

Fatou Gaye in Gambia 

 

Werelddiaconaat 

Volgende week, zondag 6 februari, is de diaconiecollecte voor het 

werelddiaconaat. Deze collecte is bestemd voor Congo, medische 

uitrusting en apparatuur.  

 

Kerkdiensten. 

Er worden weer fysieke diensten gehouden met maximaal 50 personen. 

Bij de ingang moet iedereen zijn/haar naam noteren op een lijst. 

Collectes vinden nog plaats bij de uitgaan. 

Verder blijven we de bestaande looproute handhaven evenals de 

aangegeven plaatsen i.v.m. de 1,5 m. afstand. 

Bij het verplaatsen in kerk moet een mondmasker gedragen worden.  Als 

men op de plaats zit, mag het masker af. 

Er mag ingetogen meegezongen worden. 

Ook wordt de autodienst weer opgestart. 

 



Veertigdagenkalender 2022: Alles komt goed?! 

Er  zijn  nog enkele Veertigdagentijdkalenders 2022 beschikbaar. 

Heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen met de scriba Hilly 

Lanjouw. 

 

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 06 februari 2022 

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie: Werelddiaconaat 

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

