
Zondag 13 februari 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

  Voorganger: ds. H. S. Cohen Stuart 

 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 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

DIENST DER VOORBEREIDING 

 

Intochtslied  Lied 632: 1 en 2 

 

Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 

verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 

heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

Waren wij dood door de zonde, 
verminkt en verloren, 

doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen, 

Hij is zo groot, 

Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 

 

Bemoediging en groet  

 

Drempelgebed 

 

 

 



Voorganger:      Eeuwige God, 

goed is uw hand die ons leidt, 

uit het donker van de nacht naar het licht van 

de dag. 

U die ons hier samen brengt 

om U en elkaar als gemeenschap te ontmoeten, 

U, onze Bron van leven, 

die ons laaft en voedt,  

die ons kracht geeft en troost, 

iedere dag weer. 

 

Allen: ZEGEN ONS, 

OP DEZE DAG VAN EERBIED EN 

BEZINNING, 

DEZE DAG VAN ONTMOETEN EN 

AANGESPROKEN WORDEN, 

 DEZE DAG VAN GEBED EN LOFZANG. 

 GOD, WEES HIER AANWEZIG. 

 AMEN 

 

We blijven staan –  

 

Vervolg intochtslied Lied 632: 3  

 
Nu zend uw Geest, als een vuur, 

als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 

elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 
eren uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 
 

De gemeente gaat zitten - 

 

Inleiding thema: EEN OMGEKEERDE WERELD 

 



Gebed voor de nood van de wereld (Kyriëgebed)  

Allen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: …….bidden wij zingend om uw ontferming  

Allen:  Kyrie eleison…… 

 

Gloria Lied 305 

 

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! 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Vrije vertelling naar 1 Samuel 17: David en Goliat - Jan van Opbergen 



Lied: Melodie Gezang 490 LvdK 

 

1.  Hier wordt een land gezocht waar wij gelijken zijn. 

 Niemand apart en geen kleuren die minder zijn. 

 

 2.  Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan, 

         handen die wenken en ogen die open gaan. 
 

3.  Hier wordt de Stem gehoord die nog niet klinken mag 
    Mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag. 

 

4. Hier zijn wij bij elkaar en wordt ons voorgedaan 
hoe wij genezen van heersen en misverstaan.  

 

5. Hier is het woord van Hem die ons geschapen heeft: 

waar is de mens die in waardigheid met jou leeft. 

 

Uit: Zangbundel van een basisgemeente, Jan van Opbergen 

  

Lezing  Lucas 6: 27 – 38 NBV2004 

 

Lied:Melodie Lied 686  

 

Breek uit je klein bestaan, trek eigen deur voorbij; 
breng licht en warmte aan, maak je van angsten vrij. 

Vertrouw je binnenkant, je onbekende geest, 

schep hier een nieuw verband waarin je ziel geneest.       

 

Breek uit die kleine droom, verbreed je horizon. 
Doe weg die oude schroom, vooruit en zie niet om. 

Jij kent de angst voor pijn en vrees voor zelfverlies. 

Durf nu jezelf te zijn, aanvaard je mens-zijn, kies! 

 Breek uit in blij gezang van nieuwe fantasie. 

Wij zijn niet langer bang, zien nieuwe kansen die 
ons samen sterk doen zijn voor vrede mettertijd. 

Wij trekken zij aan zij op naar gerechtigheid. 

         

Uit: Zangbundel van een basisgemeente, Jan van Opbergen 

 

Prediking EEN OMGEKEERDE WERELD 

 



Zingen: Lied 316: 1, 2 en 4 

 

Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 

 

Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 

de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van d´ overkant der zee 

de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 

 

Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis (staande)  
Allen: Ik geloof in God de Vader, 

die alle mensen liefheeft, 

Voor wie ieder gelijkwaardig is. 

Ik geloof, 

dat het verbond van God met zijn volk 

bedoeld is voor iedereen, niemand uitgezonderd. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die opkwam voor de weggedrukte mens in zijn tijd. 

Ik geloof, dat ik zoals Hij kan opkomen  

voor de vreemdeling en de ander in onze dagen. 

 

Ik geloof in de Geest van Jezus Christus, 

Die ons ertoe aanzet 

elkaar als gelijkwaardig te zien 

en met elkaar in grote liefde om te gaan. 



Ik geloof dat wij zo op weg zijn 

naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar gerechtigheid woont. 

In gebed, in het doen van recht onder de mensen 

en het wachten op Gods tijd, 

houden we de deur naar die toekomst open, 

totdat God alles zal zijn en in allen. 

Amen. 

 

Gebeden 

 

Gaven: bij de uitgang 

  

Slotlied (staande)    melodie lied 726  

 

 Om te leven met zovelen, 

 mens voor mens en land voor land, 
 is uw Woord aan ons gegeven 

 en uw Geest weeft het verband. 
 Leer ons uit onszelf te treden, 

 haal ons uit die eenmanstent 

 om te gaan met vaste schreden 
 naar wie nog geen leven kent. 

 
2. Dat wij niet verloren raken 

 in de binnenlandse strijd, 
 opgetast met eigen zaken, 

 voor zoveel zo weinig tijd. 

 Dat wij niet onszelf begraven, 
 niet vergaan in eigenbaat, 

 maar verrijzen bij het leven, 
 tot vernieuwing weer in staat. 

 

3. Gij die weigert aan te nemen 
 dat uw liefde zal vergaan, 

 Gij die leeft van hoop op mensen, 
 dat zij ooit elkaar verstaan: 

 blijf hier leven in ons midden, 

 stuw ons naar elkander toe, 
 blijf in armen om ons bidden 

 en word ons gebed niet moe. 

 



tekst: Jan van Opbergen, uit: Liederen van een basisgemeente 

 

Zegen (staande) 

 

Amen (gezongen) 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

Amen, God, uw Naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Collecten bij de uitgang 

1. Diaconie 

2. Zuiderkerkgemeente 

3. Onderhoud gebouwen 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 
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