
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 07 augustus 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:  Lied 500:1,2,3 

 

Uit uw verborgenheid 

voorbij aan onze grenzen, 

straalt lichte eeuwigheid 

als daglicht voor de mensen. 

Uw wijde hemel welft 

zich rond over de aarde. 

Gij zult op vaste grond 

ons voor het donker sparen. 

 

Uit uw verborgenheid 

hebt Gij ons aangesproken, 

de weerstand van de nacht 

met heilig vuur gebroken. 

Gij brandt uw eigen naam 

voorgoed in onze dagen 

en schrijft in ons bestaan 

uw woord van welbehagen. 

 



 

Uit uw verborgenheid 

nu aan de dag getreden, 

hebt Gij uw heil gezocht 

bij mensen hier en heden. 

Zoals Gij kwam om ons 

met vrede te ontmoeten, 

laat het ook vrede zijn 

waarmee wij U begroeten. 

 
Bemoediging en groet    

Drempelgebed    

Lied   Lied 500:4,5 

 

Uit uw verborgenheid 

ons zo te na gekomen, 

deelt Gij in onze nacht 

en zaait er nieuwe dromen. 

Zolang het donker duurt, 

de moed ons wordt ontnomen, 

voed ons dan met de hoop 

dat Gij voorgoed zult komen. 

 

Uit uw verborgenheid 

ontsteekt Gij licht op aarde, 

wilt Gij ons warmen met 

de gloed van uw genade. 

Wij delen met elkaar 

het licht, het lied, de zegen. 

Wij zijn uw kandelaar, 

wij gaan het donker tegen. 
 

Kyrië en Gloria 

     Lied 333 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 
 



 Bede 

     Lied 333 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt 
  

Bede 

     Lied 333 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt 
 

 Bede 

   Lied 333 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt 
 

   

Glorialied Lied 870:1,5,6,7,8 

 

Heilige God, geprezen zij 

uw komst door alles heen, 

uw woord van alle eeuwigheid 

dat tussen ons verscheen. 

 

Ja, meer dan ziel en leven zijn 

gegund aan bloed en vlees, 

Godzelf zal in ons wezen zijn, 

de ademende Geest! 

 

Want wie voor ons gestreden heeft 

alleen, man tegen man, 

als God én mens geleden heeft 

wat niemand lijden kan, 

 

 



die leidt ons door de doodsjordaan 

en houdt ons bij de hand, 

die heeft voor ons de weg gebaand 

naar het beloofde land. 

 

Geprezen, God, uw wijs beleid, 

de omweg van uw woord, 

ver boven alle hoogten uit 

en alle diepten door. 
 

Wegwijzing   

 

- het Woord 

Lied   Lied 695:1 

 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 
Lezing  Joh. 2:13-25  

Lied   Lied 695:2,3 

 

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 
 

Lezing  Joh. 2:23-3:12 

Lied   Lied 695:4,5 

 

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 



Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 
 

Prediking 

 

Lied   Lied 834 

 

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. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 
 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis  

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven:  Diaconie 

    Zuiderkerkgemeente 
 

Slotlied   Lied 675 

 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 



van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

 

675:2 

 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

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. Visser, Jagerslaan, is weer thuis. 

 

Mw. K.A.F. Munneke-Tietema, Griendtsveenstraat, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis, Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen. 

 

Mw. H.E.J. Kruit, Thorbeckestraat, 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. 

 

Lijden lijkt bij het leven te horen, zei ik afgelopen zondag. En dat kan ook onze 

ervaring zijn. Maar toch…, in gesprekken met mensen klinkt ook vaak de 

verwondering en de dankbaarheid. Het omzien naar elkaar kan licht brengen in 

ondoorzichtige dagen. En dat God er is die, ondanks alles, kracht geeft. Of zomaar 

de kleine dingen door de dag heen die goed doen. Daarom een gebed om te 

danken. Soms hebben we daar meer reden toe, dan we in eerste instantie denken. 

 

Om te danken 

Heer onze God, 

Uw trouw en menslievendheid 

komt tot ons 

in menselijke woorden en daden. 
Wij danken U om al het goede dat wij mogen doen, 

om al het goede dat wij mogen ondervinden. 

Wij danken U 

om de genegenheid van onze familieleden, 

om de goedheid van hen die de zieke verzorgen en helpen, 
om de troost van hen die op bezoek komen, 

en om de geschenken die deugd kunnen doen. 

 

Wij danken U, God, 

dat wij mogen ontdekken dat al het goede 
teken van uw Liefde is. 

Om dit alles, God, willen wij u blijven danken, 
nu en in eeuwigheid. 

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. Meijerink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Dhr. B. Misker, Vaart N.Z.  

en naar: Mevr. J. Post- Brand, Karel Palmstraat  

 

Zondag 14 augustus 

Voorganger:  Dhr. R. Stoel 

Organist: mevr. W. Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

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

 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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