
     Zondag Trinitatis – 12 juni 2022 

 

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

  

 Voorganger: Ds. G. W. van Vliet 

 Organist: mevr. W. Misker 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven, 

van Christus' overwinning op de dood. 

Hij is de Alpha en de Omega, 

de eerste en de laatste 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

Intochtslied ELB 343:1, 3 en 4 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam 

 

Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam 

Die U ons noemt door sterren, zon en maan 

Hemel en aarde spreken wijd en zijd 

Tonen het wonder van Uw heerlijkheid 

 

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet 

U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed. 

U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid 

Leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 

 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 

dat in ons zingt met eindeloos refrein. 

Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: 

Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam! 

 

Bemoediging en groet 

Aanvangswoorden 

 

 



Lied: 705:1   Ere zij aan God, de Vader 

 

Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-enige in zijn troon! 

 

Gebed om ontferming 

Lied: 705:2   Ere zij aan Hem, wiens liefde 

 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

Leefregel: Rom. 8:12-17 

Lied: 705:4   Halleluja, lof, aanbidding 

 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U der heren Heer! 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed voor de opening van het Woord 

Schriftlezing OT: Ex. 3:1-6 

 

Lied: 870:1   Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen 

 

Heilige God, geprezen zij 

uw komst door alles heen, 

uw woord van alle eeuwigheid 

dat tussen ons verscheen. 



Schriftlezing NT: Joh. 3:1-16 

 

Lied: 870:5 en 8  Ja, meer dan ziel en leven zijn 

 

Ja, meer dan ziel en leven zijn 

gegund aan bloed en vlees, 

Godzelf zal in ons wezen zijn, 

de ademende Geest! 

 

Geprezen, God, uw wijs beleid, 

de omweg van uw woord, 

ver boven alle hoogten uit 

en alle diepten door. 

 

Verkondiging 

 

Lied: Opw. 136  Abba Vader, U alleen 

 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

U alleen doorgrondt mijn hart 

U behoort het toe 

Laat mijn hart steeds vurig zijn 

U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

D'uwe en anders geen 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer 

Laat mij nimmer gaan 

Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen 

 

 

 

 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven:  1e Diaconie 

    2e Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied: 704:1, 2 en 3 Dank, dank nu allen God 

 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

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! 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 

Orgelspel 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Mw. H. Lutters-Peters, Vaart ZZ, is gevallen en verblijft nu tijdelijk in de 

Zorgvilla aan de Landschapsweg 29, 7844 KE Veenoord. 

 

Pinksterfeest is uitbundig gevierd. Het zijn ook mooie en grootse woorden die de 

Bijbel gebruikt in het verhaal over Pinksteren en bij de komst van de heilige Geest. 

Maar tegelijkertijd botsen we op het leven waarin het Koninkrijk van God soms 

zo ver weg lijkt. Maar toch, dwars tegen de weerbarstigheid van het leven in, is er 

Gods Geest die waait en ons aanvuurt de moed erin te houden en op God te 

vertrouwen. Met zijn Geest is God dichtbij ons, om ons heen en in ons hart. We 

laten ons daarom bemoedigen door woorden van Theresia van Avila, een gelovig 

vrouw uit de 16 eeuw die in een klooster leefde: 

 

Mijn God, 

ik hoef niet naar de hemel te klimmen 

om met U te spreken 
en bij U mijn vreugde te vinden. 

Ik moet mijn stem niet verheffen 
om met U te praten. 

Al fluisterde ik heel zacht, 

Gij hoort mij reeds 
want Gij zijt in mij, 

ik draag U in mijn hart. 
 

Om U te zoeken, 
heb ik geen vleugels nodig, 

ik heb me enkel stil te houden, 

in mezelf te kijken, 
me niet te verwijderen 

van een zo hoge Gast. 
 

Inloop ds. Gerda 

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

consistorie van de kerk. Ik vind het fijn als u even binnenloopt om bij te praten of 

iets te overleggen of te delen. De koffie en thee staan voor u klaar. U kunt naar 

binnen via de groene zijdeur. VAN HARTE WELKOM! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Meulman 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: mevr.  D de Jager, Tussenpad 

 



Studieweek met Hongaarse predikanten 

Van 16 t/m 22 juni  a.s. zijn er 17 Hongaarse predikanten te gast in Nederland. 

Samen met Nederlandse collega’s (waaronder ikzelf) zijn er een aantal 

studiedagen waarin er een uitwisseling plaatsvindt van (werk)ervaringen en met 

elkaar wordt nagedacht over kerk zijn in een digitaal tijdperk. Het eerste weekend 

logeren de gasten in gastgezinnen in Nederland. Daarna verblijven ze op de 

camping Buitenland in Zandpol. In het weekend van 18/19 juni is ds. Éva Voros 

mijn gast. Zij zal op zondag 19 juni ook een deel van de zondagse dienst verzorgen 

bij ons in de Zuiderkerk. Vast een mooie ervaring om ook (weer) kennis te maken 

met christenen vanuit andere delen van de wereld.  

Op dinsdag 21 juni zijn de deelnemers aan deze studieweek te gast in de 

Zuiderkerk. Daar zal een studieprogramma zijn waarbij de lunch en de 

avondmaaltijd wordt verzorgd door leden van onze gemeente. Heel fijn dat ze dit 

willen doen en dat de kerkzaal en andere ruimtes daarvoor door de kerkenraad 

beschikbaar zijn gesteld.  

Ds. Gerda van Vliet 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 17 juni is er een weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur 

 

Zondag 19 juni 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: Diaconie, Zuiderkerkgemeente 

Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

 

Kopij Nieuwsbrief 

 

Kopij nieuwsbrief sturen naar jenne.lanjouw@gmail.com. 
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