
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 31 juli 2022 

  

  Voorganger: ds. G. W. van Vliet 

  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: Lied 216:1, 2 en 3 Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden 



 

Lied: Rakelings nabij 46, wijs Lied 990 - U roept ons tot de orde 

 

U roept ons tot de orde 

om hier een lied te zijn, 

om samen uw hartslag te worden 

als tegenstem tegen pijn 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied: Rakelings nabij 46 U breekt ons stille zwijgen 

 

U breekt ons stille zwijgen, 

en spelt het woord voor woord, 

hoe U hier gestalte wilt krijgen 

in liefde nog ongehoord. 

 

Leefregel: Matt. 7: 6-12 

 

Lied: Rakelings nabij 46, U nodigt stemmen tot zingen 

 

U nodigt stemmen tot zingen, 

bemoedigt ons tot de daad 

en zegent het hart van wie gingen 

de weg waarlangs Christus gaat. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Jes. 52:13 - 53:3, 7, 12 

 

Lied: 800:1 en 4 Wat zou ik zonder U geweest zijn 

 

Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 



Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 

die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 

Godlof, een Heiland, een bevrijder, 

vol liefde en macht heeft ons gered. 

De Mensenzoon werd onze leider 

en heeft ons hart in vlam gezet. 

Toen ging voor ons de hemel open, 

oorsprong en doel, zo ongedacht. 

Geloven konden wij en hopen. 

Wij wisten ons van Gods geslacht. 

 

Schriftlezing NT:  Hand. 9:1-19a 

 

Lied: Lied 800:2 en 3 Een diepe nacht zou mij omvangen 

 

Een diepe nacht zou mij omvangen 

waarna geen blijde morgen daagt. 

Ik werd verteerd door wild verlangen, 

door ’s levens maalstroom weggevaagd. 

Ik zou alleen zijn, van het heden 

en van de toekomst ongewis. 

Wie kan er aarden hier beneden 

als er geen open hemel is? 

 

Maar Christus gaf mij taal en teken 

en ik ben zeker van zijn stem. 

De nacht is voor het licht geweken, 

het grondloos lot krijgt zin door Hem. 

Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

bij water, woord en brood en wijn, 

omdat ik weet van zijn nabijheid 

waar twee of drie vergaderd zijn. 

 

Verkondiging 

 

 

 



 

 

Lied: Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 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. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Inzameling van de gaven:  Diaconie 

    Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied: Lied 864:1, 4 en 5 Laat ons de Heer lofzingen 

 

Laat ons de Heer lofzingen, 

juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

 

Daarom dan niet versagen, 

maar moedig verder gaan! 

De Heer doet redding dagen, 

Hij trok uw lot zich aan. 

Wie lijdt, – God zal het merken, 

’t is alles Hem bekend; 

Hij zal zijn kinderen sterken 

met woord en sacrament. 

 

Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 



elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

 

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 

Mw. H. Visser, Jagerslaan, is voor revalidatie opgenomen in 

Weiddesteyn, afd. De Luwte, Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA 

Hoogeveen. 

 

Mw. Kruit, Karel Palmstraat, is na een knieoperatie voor revalidatie 

opgenomen in Zorgcentrum Aleida Kramer, Meindert van der 

Thijnensingel 1, 7741 GB Coevorden. 

 

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

Landschapsweg 29, 7844 KE Veenoord. 

 

Wanneer het leven moeite met zich mee brengt, dan wil je soms een plek 

om te schuilen. Als je moe bent van het vele denken, van de zorgen die 

niet weggaan, dan wil je dat iemand van je afweet, dat je ergens steun 

kunt vinden. Zo kunnen wij mensen voor elkaar van betekenis zijn. De 

dichter van Ps. 27 vond die steun ook bij God. Huub Oosterhuis - die veel 

Psalmen opnieuw heeft verwoord - heeft bij Ps. 27 deze woorden 

gevonden: 

  

Dit ene heb ik U gevraagd 

dat ik mag zijn met U. 

Als U mijn licht bent 

vrees ik niemand, 

als U mijn rots bent 

sta ik sterk. 

Dit ene heb ik U gevraagd: 

dat ik mag zijn van U. 

Als U mijn plaats bent 

woon ik veilig, 

bij U in huis 

ben ik goed af. 

 

 

 

 

 



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: mevr. J. Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. H. Visser, Jagerslaan 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 3 augustus 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 

 

Zondag 07 augustus 

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

