
Zondag 6 februari 2022 

 

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 

 

VOORBEREIDING  

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Lied 213:1 en 5 

 

Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 
 

Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 

Treed niet met ons in ’t gericht, 

maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 

voor altijd. 
 

Votum en groet 

 

Aanvangswoorden 

 

 

 

 

 



Zingen: - Kom met het licht van uw vertrouwen 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/kom-met-het-licht-van-uw-ontferming/ 

 

Kom met het licht van uw vertrouwen 

Kom met het licht van uw hoop 

Kom met het licht van uw liefde 

Ontferm u, Heer, ontferm u over ons. 
 

Gebed om ontferming 

 

Zingen: Lied – Kom met het licht van uw vertrouwen 

 

Leefregel: Kol. 3:12-17 

 

Zingen: Lied – Kom met het licht van uw vertrouwen 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Jes.6:1-8 

 

Zingen: Ps. 92:2 

 
Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 

die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 

maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 

 
Schriftlezing NT: Lucas 5:1-11 

 

Zingen: Ps. 92:3 

 

Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 

Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken 

 

Verkondiging 

 

 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/kom-met-het-licht-van-uw-ontferming/


Zingen: Lied 838:1, 2 en 4 

 
O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

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. 
 

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. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Geloofsbelijdenis 

 

Gebeden 

 

Gaven - bij de uitgang 

 

Slotlied: Lied – God zal met je meegaan 

 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 

als hand op je hoofd 



en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 

 

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 

 

Collecten bij de uitgang 

1. Diaconie/Werelddiaconaaat 

2. Zuiderkerkgemeente 

3. Onderhoud gebouwen 


