
Zondag 27 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 

 

Viering Heilig Avondmaal  - Thema: Stil worden bij God   

 

VOORBEREIDING  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 62:3 en 4 Zoek rust bij God (DNP-De Nieuwe 

Psalmberijming) 

 

Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg. 

Ik wacht tot ik verhoring krijg, 

tot ik zijn redding zal ervaren. 

Hij is de rots van mijn bestaan, 

de burcht die ik mag binnengaan. 

Voor vallen zal Hij mij bewaren. 

 

In al mijn nood is God dichtbij; 

mijn redding en mijn eer is Hij, 

de rots, de toevlucht in mijn leven. 

Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd! 

Je zorgen kun je bij Hem kwijt. 

Hij zal ons zijn bescherming geven. 



Stil worden 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden 

Zingen: Lied 283:1 en 2 In de veelheid van geluiden 

 

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 283:3 en 4 Want wij mensen op de aarde 

 

Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

Leefregel: Kol. 3:12-17 

Zingen: Lied 283:5 Die ons naam voor naam wilt noemen 

 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

 



DIENST VAN HET WOORD  

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: 1 Kon. 19:1-19a 

Zingen: Lied 906:1 God is tegenwoordig 

 

God is tegenwoordig, God is in ons midden, 

laat ons diep in ’t stof aanbidden. 

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 

alles in ons voor Hem neigen. 

Wie de stem / heft tot Hem 

sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 

 

Schriftlezing: Luc. 9:28-36 

Zingen: Lied 906 :8 Heer, kom in mij wonen 

 

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 

U ten heiligdom gegeven. 

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 

dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 

Waar ik ga zit of sta, 

laat mij U aanschouwen, 

met een stil vertrouwen. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 422:1, 2 en 3 Laat de woorden die we hoorden 

 

Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt

 

 

 

 



Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER 

 

Lofprijzing  

Zingen: Lied 405:1 Heilig, heilig, heilig 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Zegening 

 

Korte uitleg t.b.v. de rondgang 

 

Binnenbrengen brood en wijn 

Terwijl we zingen: Lied 381:1, 2 en 5 

 

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 

wil mij vergeven wat ik U misdeed; 

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 

maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

 

Gij hebt mij Heer, geroepen aan uw dis, 

het heilig feest van uw gedachtenis; 

Schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 

in ’t teken van uw lichaam en uw bloed. 

 

Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood 

en neem de beker, die Gij zelf mij bood, 

hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 

berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 

 



Onderwijzing 

Vredegroet: Lied 421 Vrede voor jou (1x het hele couplet) 

 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 

Zingend bidden: Blijvende Nabije 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God.  

 

Inzettingswoorden 

Delen van brood en wijn - rondgang 

Terwijl we zingen:  Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Dankzegging en voorbede 

Slotlied: Lied 1005: 1 t/m 5 Zoekend naar licht, hier in het duister 

 

Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 



Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 

 

 



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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDEDELINGEN 



Omzien naar elkaar 

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

1, Emmen. 

Mw. R.J. Jacobs-Winters is definitief verhuisd naar Weidesteyn, Dr. G.H. 

Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. 

Mevr. H. Kruit, Thorbeckestraat is voor revalidatie in Zorgcentrum Aleida 

Kramer, Meindert van der Thijnensingel 1, Coevorden. 

Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, is weer thuis na een kort verblijf in het 

Scheperziekenhuis. 

Dhr. A. de Vries, Tussenpad, verblijft in het Scheperziekenhuis in Emmen. 

 

De regen en wind van de afgelopen tijd kunnen de dagen somber kleuren. Zeker 

als het leven zich afspeelt tussen de vier muren van je kamer. Als daar ziekte en 

zorgen bij komen, kan het goed doen als je medeleven ervaart. We hebben de 

afgelopen zondagen stil gestaan bij geloofsregels waar de daad bij het geloof 

wordt gevoegd. Dat betekent dat het goede voor de ander wordt gezocht, zoals 

God barmhartig is voor de mensen. Zo kunnen we elkaars lasten dragen en laat 

God zich kennen in zijn zorg voor ons. 

 

Zoals de regen onverwacht 

een moede aarde op nieuwe krachten brengt, 

zoals een bedding leeg en dor 
plotseling volstroomt en leven brengt 

 zo is mijn God 
zo overkomt Hij mij, 

een bron die uitbreekt 
in mijn woestijn; 

ik adem op, 

de dood ontkomen. 
Zoals het daglicht te middernacht 

zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt, 
maar in de morgen stralend nieuw 

de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt, - 

 zo is mijn God 
 zo overkomt Hij mij, 

 een licht dat uitbreekt. 
Ik hef het hoofd, 

en ik sta op, 

de dood ontkomen.  (NLB 929) 
 

 

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. C. Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Mevr. J. Bakker, Leemweg 

Mevr. De Vries -Boer, Vaart Z.Z. 

er is een attentie gebracht naar :  Dhr. B. Ziengs, Herendijk 

 

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 

 

’t Huis van Heden, Hospice Zuidoost-Drenthe 

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is bestemd voor het 

Hospice. Bijna iedereen die ernstig ziek is, wil thuis sterven. Als dat niet kan en 

als opname in een ziekenhuis of andere instelling niet meer zinvol of gewenst is, 

biedt het hospice een uitstekend alternatief. Ernstig zieke mensen met nog een 

korte levensverwachting kunnen in een hospice hun laatste maanden, weken of 

dagen doorbrengen. 

Een eigen bijdrage dekt slechts een klein deel van de kosten. Het tekort wordt 

aangevuld door giften en donaties.         

 

Zondag 6 maart collecte voor project  

40 dagentijd kindertehuis Fatou in Gambia. 

Zondag 6 maart komen Tina en Tieme weer een presentatie geven hoe het er nu 

in het weeshuis van Fatou is. We gaan dan ook weer spaarzakjes uitdelen en 

andere actie's houden. We hopen dat we dit jaar weer een mooi bedrag kunnen 

sparen. De diaconie 

 

 

 

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. 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 02 maart zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee 

staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in 

de Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Jits Wanders, tel: 552894 

 

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 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 25 februari is er een weeksluiting in de Veurkamer. Aaanvang 19.00 uur 

 

Zondag 06 maart 2022 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten:  Diaconie 

 Zuiderkerkgemeente 

 Gebouwen 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

