
Zondag 20 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: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Juich Gode toe, bazuin en zing 

 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde alom, zijn rijksdomein, 

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt.’ 

 

Treed statig binnen door de poort. 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Hef hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

 

 



Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Votum en groet 

Aanvangswoorden 

 

Zingen: Lied 286:1 Waar de mensen dwalen in het donker 

 

Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 286:2 Waar de mensen lijden onder onrecht 

 

Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Leefregel: Deut. 11:18-21, 26-28 

Zingen: Lied 286:3 Steek een kaars aan tegen al het duister 

 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 



dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing NT: Lucas 6:39-49 

Zingen: Lied 313:3 De geesten onderscheiden 

De geesten onderscheiden, 

gaf God ons als gebod; 

wie ’t woord der waarheid mijden, 

weerstaan het rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 

’t houdt in de storm geen stand. 

Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 

 

Schriftlezing NT: Jac. 2:14-26 

Zingen: Lied 313:4 Maar wie op ’t woord vertrouwen 

 

Maar wie op ’t woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond, 

die kunnen veilig bouwen, 

hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren woord maakt vrij 

van dienst aan vreemde machten; 

in ’t woord herkennen wij 

zijn plannen en gedachten. 

Het rijk is ons nabij! 

 

 

Verkondiging 

 



Zingen: Lied 905:1, 3 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden 

 

Wie zich door God alleen laat leiden, 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 

weet Hem nabij, ook in de tijden 

die dreigend zwart zijn als de nacht. 

Want wie op God alleen vertrouwt, 

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 

en leef uw leven opgewekt. 

Laat Gods genade u genoeg zijn, 

die voor u uit zijn sporen trekt. 

Hij is het zelf die ons voorziet; 

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

 

Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de Vader.  

Hij is de bron van alle leven  

en houdt van alles wat bestaat.  

 

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.  

Hij was een mens zoals wij.  

In Hem was God midden tussen de mensen.  

Hij was goed tot het uiterste.  

Daarom verrees Hij tot nieuw leven  

en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.  



Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt  

voor alle mensen van alle tijden.  

Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen  

en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.  

Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven  

en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.  

Die Geest blijft ook werken in de Kerk  

en overal waar leven groeit en liefde bloeit.  

 

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat  

en dat het goede het eens zal halen op het kwade.  

Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood  

voor alle eeuwigheid.  

Amen 

 

Gebeden 

Gaven - bij de uitgang 

 

Slotlied: Lied – Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door (wijs lied 556) 

 

Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door. 

Uw intocht Heer, is geen voltooid verleden. 

U wilt aanwezig zijn in onze steden 

en trekt in ieders hart uw eeuwig spoor 

 

U kiest voor eenvoud tegen overdaad. 

Een ezel is het teken van uw vrede. 

Geen macht, maar liefde gaat er met U mede. 

Een ander lied klinkt nu in onze straat. 

 

Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn. 

Om open oor te krijgen voor wat heden 

onder de mensenkind’ren wordt geleden 

aan onrecht en aan onverdiende pijn. 



Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land. 

Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden, 

wil richting geven aan ons hier beneden 

en brengt de mensen weer in Gods verband. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen…. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mevr. 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, Coevorden. 

 

De heer B. Ziengs Herendijk is weer thuis gekomen uit Scheperziekenhuis. 

 

Leven in gebrokenheid… Er zijn er die dat dagelijks ervaren. Voor anderen is 

dat bij tijden de werkelijkheid van het leven. Hoe goed kan het dan zijn als we 

met elkaar meeleven en het omzien naar elkaar handen en voeten geven. We 

wensen elkaar vrede, alle goeds en de zegen van onze God die zich in liefde over 

ons ontfermt en elke keer weer nieuwe moed geeft. Mooi verwoord door Alfred 

C. Bronswijk: 

 

Wie gebroken is door lasten, 

zwakheid aan den lijve kent, 
wie in duisternis moet tasten, 

van het licht is afgewend, 

die hoort woorden, onomwonden, 
van een God die ons herkent. 

 
Wie zichzelf niet meer kan dragen, 

naar beneden is gericht, 
wie verdwaalt in duizend vragen, 

en moet leven zonder licht, 

die wordt bij de hand genomen 
en door God zélf opgericht. 

 

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: Dhr. E. Bobbink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. G. Horstman-Schepers, Karel Palmstraaaat en H. Visser, Jagerslaan 

 

 



Huispaaskaars. 

Het is in onze gemeente al jaren de gewoonte dat gemeenteleden een huispaaskaars 

kunnen bestellen. In het voorportaal van de kerk ligt het intekenformulier. 

Gemeenteleden die niet in de kerk kunnen komen en toch een huispaaskaars 

willen, kunnen dit doorgeven aan Hilly Lanjouw. U kunt bestellen tot en met 6 

maart 2022. 

 

Veertigdagenkalender 2022: Alles komt goed?! 

Er  zijn  nog enkele Veertigdagentijdkalenders 2022 beschikbaar. 

Deze liggen in het voorportaal van de kerk 

 

Paasgroetenactie  

Onze gemeente doet dit jaar weer mee met de paasgroetenactie. Met deze actie 

worden kaarten naar gedetineerden gestuurd. Samen met vrouwelijke 

gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het 

kunstwerk dat afgebeeld staat. Het beeldt Gods licht uit dat heelt wat gebroken 

is. Het betreft een dubbele kaart. U kunt op de bovenste kaart een persoonlijke 

groet meegeven. Dit is bemoedigend voor de gedetineerden. Op de onderste 

kaart kunt u een postzegel plakken, zodat deze door de gedetineerde 

doorgestuurd kan worden.  De kaar(ten) zijn op zondagen 20 febr. 27 febr. en 6 

maart na de dienst verkrijgbaar. Ook zijn kaart(en) verkrijgbaar bij Fimke van 

Sloten, Snikke 2, tel. 555918 en bij Hennie Ellen, Schooldijk 21, tel 553681. 

De kaarten kunnen voor 8 maart weer ingeleverd worden, waarna ze in een 

verzamelenvelop door de diaconie verstuurd worden. 

Wij hopen dat deze actie een succes mag worden. 

Namens de diaconie, onze hartelijke dank. 

 

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 27 februari 2022 

Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

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

