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Zondag 24 juli 2022 
  

  Voorganger: Dr. H. Nobel 
  Organist: mevr. Willy 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: Rakelings Nabij p. 50 (melodie Lied 672) 
 

Kom zing op deze dag 
met ons het lied van leven. 
En deel met ons het licht, 
de kracht van God gegeven. 
Drink met ons uit de bron 
van water rijk en fris. 
Vier met ons nu het woord, 
dat God met mensen is. 
 
Dat God met mensen is, 
dát willen wij beamen 
in woorden en in daad, 
met hart en handen samen. 
Zijn Geest door-ademt ons, 
bezielt héél ons bestaan. 
God die met mensen is, 
wil met ons verder gaan! 

 



Bemoediging en groet    
Drempelgebed    
 
Lied Lied 834:1,2 

 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
Kyrië en Gloria   beden afgewisseld met Lied 967:1 - 2 - 4 - 5,6 

 
Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm u, Heer. 
 
Wek de dode christenheid 
uit haar zelfverzekerdheid; 
zend uw stralen overal, 
dat de aarde U loven zal. 
Erbarm u, Heer. 
 
Open overal de poort, 
Heer, voor uw voortvarend woord, 
win elk volk met stille kracht 
voor uw rijk, –  verdrijf de nacht! 
Erbarm u, Heer. 
 
 
 
 
 



Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op ’t eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
Erbarm u, Heer. 
 
Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donkere tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm u, Heer. 

Wegwijzing   
 
- het Woord 
Lied Lied 792:1 

 
Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn, 
bij woord en water, brood en wijn, 
waar alles ons een dag voorspelt 
dat hel en dood zijn neergeveld. 

 
Lezing   Joh. 16:20-22  
Lied Lied 792:1 
 

Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn, 
bij woord en water, brood en wijn, 
waar alles ons een dag voorspelt 
dat hel en dood zijn neergeveld. 

 
Lezing    Joh. 21:15-23 
Lied Lied 792:1,4 

 
Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn, 
bij woord en water, brood en wijn, 
waar alles ons een dag voorspelt 
dat hel en dood zijn neergeveld. 
 
 
 



O Heer, wij leven totterdood – 
Gij roept ons uit de moederschoot 
om ongehinderd op te staan 
en naar ’t beloofde land te gaan. 

 
Prediking 
 
Lied Rakelings Nabij p. 92:1,3,4,5 (melodie Lied 753) 
 

Wij leerlingen van ’t laatste uur 
verlangen naar uw licht, 
naar de gouden glans en ’t vlammend vuur 
van Gods menselijk gezicht. 
 
Want heel ons hart zoekt vastigheid, 
een tent van heil en vree. 
Maar Gij, die lichtend om ons zijt, 
neemt ons op een kruisweg mee. 
 
U nodigt ons op weg te gaan 
door tegenstand en pijn, 
om in het land van leed en traan 
steeds uw hand, uw voet te zijn. 
 
Als leerlingen van ’t eerste uur 
zijn wij zó geraakt, 
om te volgen, U, die dag en duur. 
zélfs de dood tot leven maakt. 

 
- Gebeden en gaven 
Geloofsbelijdenis  
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven:  Diaconie 
    Zuiderkerkgemeente 
 
 
 
 



Slotlied  Rakelings Nabij p. 76 (melodie Lied 345) 
 

Sta op als mens van zegen, 
verspreider van het licht, 
aan wie is af te lezen 
de glans van Gods gezicht. 
Aan wie is uit te horen 
de waarheid van zijn stem. 
Sta op als mens van zegen, 
geroepene door Hem. 
 
Sta op als mens van liefde, 
die omziet naar het hart. 
Als schuilplaats tijdens stormen, 
bij dat wat ons benart. 
Als anker in de branding 
met vaste grond in Hem. 
Sta op als mens van liefde, 
geroepen door Gods stem. 

 
Zegen 
Uitgangscollecte: Project Gambia  
 
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, verblijft tijdelijk in de Zorgvilla aan de 
Landschapsweg 29, 7844 KE Veenoord. 
Mevrouw Visser, Jagerslaan, is weer thuis gekomen uit het 
verpleeghuis  Weidesteyn  Hoogeveen. 
 
Iedereen kent wel tijden waar het licht je nauwelijks bereikt. Of dagen 
waarin je maar wat verloren rondloopt. Leven dat alleen voelt. Lied 928 uit 
het Liedboek verwoordt die gevoelens, maar ook een bodem om op te 
blijven staan. Het is ondanks alles weten dat je gedragen wordt en gezien 
bent.  
 

Hoe ik ook ben 
in donker gehuld, 
nog wacht mij de morgen. 
 
Hoe ik ook ben  
verloren geraakt, 
nog draagt mij een engel.  
 
Hoe ik ook ben  
geworden tot niets,  
nog ziet mij die Ene 

 
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. Vegter 
 
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  
Mevr. H. Lunenborg-v.d. Kaap, Veenkampenweg 
 
 
 



Zondag 31 juli 
Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 
Organist: mevr. W. Misker 
Collecten: 1. Diaconie 
 2. Zuiderkerkgemeente 
Uitgang: Onderhoud gebouwen 
 
 
 
 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 
 
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
 

 
 

 


