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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: Ps. 133: 1, 2 en 3 Zie toch hoe goed… 

 

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 

van ’t zelfde huis als broeders samenwonen. 

Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 

daalt op hen neer vol zoete tederheid, 

als olie die de priester wijdt. 

 

Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 

voor wie eendrachtig samen zijn. 

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 

op Hermons top en daalt op Sion neer. 

’t Wordt al een tuin voor God de Heer. 
 

Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 

en leven tot in eeuwigheid. 

 

Stil worden 

 



Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden 

 

Lied: 274:1 Wij komen hier ter ere van uw naam 

 
Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 
Gebed om ontferming 

 

Lied: 274:2 Ontferm U God, kyrie eleïson 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Leefregel: Micha 6:4-8 

 

Lied: Lied 274:3 Wij zingen samen van uw gloria 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: Ps. 84 
 

Lied: Ps. 84:1 (André Troost) 
 

Dit huis, een herberg onderweg / voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, / een toevluchtsoord in de woestijn 

voor wie met olie en met wijn / pijnlijke wonden liet verbinden, 

dit huis, waarin men smarten deelt, / weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 

 



Schriftlezing: Hand. 2:41-47; 4:32-35; 5:12-16 

 

Lied: Ps. 84:3 (André Troost) 

 

Dit huis, met liefde opgebouwd, / dit gastenhuis voor jong en oud, 

ligt langs de weg als een oase; / hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, / hier is het elke zondag Pasen! 

Gezegend al wie binnengaat / en hier zijn lasten liggen laat. 

 

Verkondiging 

 

Lied: Zingenderwijs 11:1 en 2 

 

Breng ons daar waar mensen leven 

Wachtend op een woord van hoop. 

Doe ons delen, doe ons geven. 
In uw Geest zijn wij gedoopt. 

Laat uw Naam ons leven worden 

Rode draad in ons bestaan, 

Anker-vast vandaag en morgen, 

Kracht en moed om door te gaan. 
 

Breng ons daar waar mensen wonen, 

Geef hen bij elkaar een thuis, 

Waar ze liefde mogen tonen, 

Samen delen last en kruis. 
Breng ons daar waar in de stilte, 

Brood gebroken wordt, gedeeld, 

Waar u Geest door alle kilte, 

Breekt en zalft en harten breekt. 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER  

 

Lofprijzing   

 

U komt onze dank toe, HEER onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. 

Want Gij hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang, 

en toen wij U loslieten, hebt Gij ons vastgehouden  

en ons teruggeroepen van een doodlopende weg. 

Gij hebt ons bevrijd uit de macht van donker en dood 

en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht: 

vrijheid, vrede, vreugde, voor al uw geliefde mensen. 

Daarom, HEER onze God, scharen wij ons 



bij allen die u belijden als de God van hun leven 

en zingen wij U toe ons lied van lof en liefde: 

 

Lied: 985:1 Heilig, heilig, heilig 
 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

Zegening   

 

Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 

Hosanna in de hoge. 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

Want Hij is tot het uiterste gegaan om ons voor U te behouden, 

Hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt 

door de engte van de dood naar de ruimte van het leven. 

Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. 

 

Binnenbrengen brood en wijn  

 

Terwijl we zingen: Lied 381:1, 2 en 5 Genadig Heer, dei al mijn zwakheid weet 

 

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  

In het heilig Avondmaal gedenken vieren en gedenken wij hoe Jezus Christus 

heeft geleefd ten bate van anderen, zonder voorbehoud, tot het einde toe. 

Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood op het kruis. Voor ons is Hij 

gestorven en begraven. 

Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden en nieuw leven heeft Hij gebracht: 

verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van zonde en dood. Hij 

heeft zichzelf gegeven heeft als brood voor de wereld. 

 

Vredegroet – (staand) Lied 421 Vrede voor jou (2x) 

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

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

 

Gebed – Lied: 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.  

 

Delen van brood en wijn  

 

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. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging – Stilte – onze Vader 

 

Inzameling van de gaven: Diaconie, Stichting Leergeld Emmen e.o. 
 

 

 

 



Slotlied: 841:1, 2 en 3 Wat zijn de goede vruchten 
 

1.Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 

de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 

en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 

te vragen honderd-uit; 

 

2.geloof om veel te geven, 

te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 

van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 

de adem in en uit, 

het is van Gods genade 

en zijn lankmoedigheid. 

 

3.En wie zijn ziel niet prijsgeeft 

maar vasthoudt tot het eind, 

wie zijn bestaan niet kruisigt – 

hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 

het leven dat hij koos 

is tevergeefs geboren 

en eindigt vruchteloos. 

 

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 
 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 
 

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

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Opgenomen in het Scheperziekenhuis: mevr. H. Visser, Jagerslaan 

Mw. H. Lutters-Peters, Vaart ZZ, verblijft tijdelijk in de Zorgvilla aan de 

Landschapsweg 29, 7844 KE Veenoord. 

 
Zeker, Heer, U spreekt zich uit – wij weten daarvan. 

Maar soms is het alsof U zich hult in een wolk van stilte en zwijgen. 

Dan bidden we zonder verwachting uit de macht der gewoonte. 

Is dit het en moeten we het hiermee doen? 

 
Geef dat wij Uw zwijgen niet overstemmen.  

Heb geduld met ons. 

Wij zullen blijven bidden totdat U komt. 

Want U bent toch onze Vader. 

U doet open wie bij U aankloppen. 
 

Woorden uit een gebed dat ik ergens las… Herkenbaar… Allemaal weten we van 

dagen waarin het lijkt dat bidden geen zijn heeft. Dagen waarop we niet meer 

weten of God nog wel zicht op ons heeft. Moedeloos en verlaten kunnen we ons 

dan voelen. Wie weet van onze pijn, het verdriet, het gemis of de ziekte die het 

leven zwaar maakt? En toch… zomaar ineens kan God weer doorbreken. Door dat 

lied, die woorden op een kaartje, de aandacht van iemand die even een kopje thee 

komt drinken… Omzien naar elkaar, omdat hoe dan ook en altijd weer, God naar 

ons blijft omzien.  

 

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! 

 

Meer uren… 

Ook nog maar even een reactie van mij op de nieuwsbrief m.b.t. de uitbreiding 

van mijn dienstverband in de Zuiderkerkgemeente. Hoewel we er als kerkenraad 

over hadden gesproken en het er op leek dat we de financiën voor meer uren op 

een rijtje hadden, was het toch nog een beetje spannend. Zou het lukken om 30% 

toe te voegen? En tot mijn blijdschap is de toestemming inderdaad binnen 

gekomen. Blij ben ik er ook mee dat de kerkenraad en u als gemeente daar zo 

positief op heeft gereageerd. Ik voel mij meer dan welkom en wil met alle liefde 

meer tijd en aandacht geven aan het werk in onze gemeente. Dienst in Gods 

Koninkrijk en daarom mogen we er samen op vertrouwen dat de Heer met ons 

mee gaat op de weg die voor ons ligt. 



Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Oostingh 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. A. Lubbelink – Lanting, Schakelpad 

 

 

Gemeentezondag. 

Beste mensen, zondag 3 juli is de gemeentezondag. 

We zijn druk bezig om er iets moois van te maken. 

Het zou heel fijn zijn als jullie hierbij aanwezig willen/kunnen zijn. 

Het duurt tot ongeveer 14.00 uur. 

  

Opgeven kan bij Jits Wanders, Marry Oostingh en Hilly Lanjouw. 

 

Zondag 3 juli 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

 

Kopij Nieuwsbrief 

 

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