
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 
Zondag 17 juli 2022 

  
  Voorganger: Ds. G. W. van Vliet 

  Organist: dhr. R. Pruisscher 

 
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: 971:1 en 3 Zing een nieuw lied voor God de Here 

 

Zing een nieuw lied voor God de Here 
en wees van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 

Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 

de bouw van Christus’ kerk. 

 
De Heilige Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 

en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 
 

 

 
Bemoediging en groet 

 
Aanvangswoorden 



 
Lied: Ps. 136:1 Prijs de hoogverheven Heer (Nieuwe Psalmberijming) 

 

Prijs de hoogverheven HEER; 
Hij is goed, geef Hem de eer! 

Want zijn liefde blijft altijd; 
Hij is trouw in eeuwigheid. 

 
Gebed om ontferming 

 
Lied: Ps. 136:11 Steeds heeft Hij aan ons gedacht (NPB) 

 

Steeds heeft Hij aan ons gedacht, 

ons bevrijd en hulp gebracht – 

want zijn liefde blijft altijd, 

Hij is trouw in eeuwigheid. 

 
Leefregel: 1 Petr. 4:8-11 

 
Lied: Ps. 136:12 Ieder schepsel geeft Hij brood (NPB) 

 
Ieder schepsel geeft Hij brood. 

Prijs Hem, Hij is goed en groot! 

Want zijn liefde blijft altijd, 

Hij is trouw in eeuwigheid. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed voor de opening van het Woord 

 
Schriftlezing OT: Gen. 2:4-23 

 
Lied: 718:1 en 2 God, die leven hebt gegeven 

 
God, die leven 

hebt gegeven 
in der aarde schoot, 

alle vrucht der velden 

moeten we U vergelden, - 
dank voor ’t dagelijks brood. 

 
 



Niet voor schuren, 
die niet duren, 

gaf Gij vruchtbaarheid, 

maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 

niemand honger lijdt. 

 
Schriftlezing NT: Matt. 21:33-41 

 
Lied: 718:3 en 4 Maar wij rijken, ach, wij blijken 

 
Maar wij rijken, 

ach, wij blijken 

hard en onverstoord. 

Open onze oren, 

Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 

 

Wil dan geven, 

dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 

’t woord van uw genade 

opgaan, sterk en vrij. 

 
Verkondiging 

 

Lied: Ps. 65:1, 4 en 5 Vanuit de stilte klinkt ons zingen (NPB) 

 

Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 

God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 

ontvangt U waar U troont. 

U luistert als we tot U spreken. 

Tot U komt al wat leeft. 

De zonden konden mij niet breken, 

omdat U ons vergeeft. 

Met liefde zorgt U voor de akker. 
Uw beek bevloeit het land. 

U maakt de dorre aarde wakker, 

besproeit die met uw hand. 

U drenkt de voren, plet de kluiten; 



rijk zegent U het graan. 
Het jonge groen zal, niet te stuiten, 

fris op de velden staan. 

Dit wordt het kroonjaar van uw zegen, 

van rijkdom die U schenkt. 

Waar U verschijnt, drupt milde regen 
die de woestijn doordrenkt. 

De heuvels laten van zich horen. 

De weiden zijn vol vee. 

De dalen zijn bedekt met koren; 

zij zingen vrolijk mee. 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Inzameling van de gaven:  1. Diaconie 

    2. Zuiderkerkgemeente 

 
Slotlied: 978:1,2,3 en 4 Aan U behoort , o Heer der heren 

 

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 
 

 

 



Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 
 

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. Visser, Jagerslaan, is voor revalidatie opgenomen in zorgcentrum 
Weidesteyn. Zij mag maandag 18 juli weer naar huis. 

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

Landschapsweg 29, 7844 KE Veenoord. 

 

De zomer is gevuld met warme vrolijke dagen… De reclame wil ons dit graag 

doen geloven. Alle zorgen als sneeuw voor de zon verdwenen. Genieten staat 

voorop… Maar de realiteit van het leven laat soms iets anders zien. En ook de 

ervaring van de dagen kan een tegenover zijn van in de hangmat liggen aan een 

wit strand met blauwe zee. Hoe belangrijk is het dan dat ‘omzien naar elkaar’ een 

vaste plaats heeft in het gemeenteleven. Voor diegene die de dagen en de toekomst 

niet kan zien als warm en vrolijk, kan het een opbeurende verrassing zijn als er 

iemand is die op wat voor manier dan ook naar haar of hem omziet.  

 

Daarom dit gebed: 

Verras mij, Here God, 

net als een door storm geteisterde vogel 

die opeens een onverwachte luchtstroom 

onder zijn vermoeide vleugels voelt en 
het naar grotere hoogten tilt 

om daar met hernieuwde kracht te zweven 
met een stroom nieuwe, onverwachte en inspirerende ideeën 

om mij de nieuwe impuls te geven 
die ik nodig heb. 

Amen 

 

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. Meijering 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Mevr. Geers-Laferte Schoener 

 

Weeksluiting in de Veurkamer 

Vrijdag 15 juli is er een weeksluiting in de Veurkamer. Aanvang 19.00 uur 

 



Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 20 juli 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 
 

Fietsmiddag. 

Woensdag 20 juli de laatste fietsmiddag van dit seizoen. 

We vertrekken om 13.30 uur [half twee] van af de parkeerplaats naast de 

Dorpskerk. 

Opgave: bij Gienus en Roos Boschman 0524 534409 

                                 Roelof Heeling 0524 532075. 

Tot ziens op woensdag 20 juli, de fiets commissie. 

 

Zondag 24 juli 

Voorganger:  Dr. H. Nobel 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgang: Project 

 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

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

