
                  Zondag 15 december 2019 

   

     Voorganger: Ds. E. Wisselink 

     Organist: mevr. Willy Misker 

 

Derde Advent 

  

ROZE 

Vandaag verandert de kleur paars 

in die van roze 

Het paars van de Adventstijd wordt vermengd  

met het wit van het kerstfeest 

Vandaag mogen we vieren 

waarom bezinning goed is 

Groeien in het verstaan 

van de betekenis van het nieuwe begin 

dat we op het Kerstfeest vieren 

Dat feest komt dichterbij 

 

Te zingen liederen in deze dienst 
Lied 146: 1 en 3 

Lied 146: 4 

Lied 146A: 4 en 7 

Lied 670: 1 en 6 

Lied 441: 1 

Lied 441: 5, 8 en 10 

Lied 992 

'Wij mensen blijven dromen dromen' (Zingenderwijs 167 – melodie: lied 72) 

 

VOORBEREIDING 

Welkom 

 

Aansteken van de derde Adventskaar:  

Twee kaarsen staan te branden 

maar kijk, er is nog plek voor meer. 

De derde kaars laat ons voelen; 

God maakt het goed, steeds weer.  

 

Aanvangslied:   Lied 146: 1 en 3 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Lied 146: 4 

 

 



Gebed om ontferming, afgewisseld met het zingen van 

 

'Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar' 

 

Zingen:    Lied 146A: 4 en 7 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst en wij zingen  

 

Wij gaan voor even uit elkaar 

en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God, 

op Hem zijn wij gericht. 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: 

het is voor allemaal. 

 

HET WOORD 

Zingen:     Lied 670: 1 en 6 

 

Uitleg bij de liturgische schikking 

Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer één en twee geplaatst, zo 

stijgt de schikking omhoog.  

Versierd met takken van de levensboom, de thuja(conifeer). Erop ligt een snoer 

pinda's, voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen 

maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, 

dier en schepping goed tegemoet te treden. 

Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te 

zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig 

te delen van wat wij ontvangen. 

 

Lezing:  Micha 6: 1 – 8 

Zingen:      Lied 441: 1 

Lezing:  Jacobus 5: 7 – 10 

Zingen:    Lied 441: 5, 8 en 10 

Verkondiging 

Zingen:     Lied 992 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Ontsteken van de roze kaars 

 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden   

Stil gebed–  

Onze Vader: 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht 

en de heerlijk tot in eeuwigheid. 

Amen.  

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

Collecte: 1. Diaconie 2. Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied: 'Wij mensen blijven dromen dromen' (Zingenderwijs 167 – mel.: lied 72) 

 

1.Wij mensen blijven dromen dromen 

en vergezichten zien, 

een nieuwe aarde die gaat komen, 

te vinden al misschien. 

Wij dromen van de mensenrechten 

die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onrecht vechten, 

daar 't recht van liefde leeft.  

2.Verdwenen zijn de dictaturen, 

gevangenschap en pijn, 

verbanning en verdriet verduren, 

God zelf zal bij ons zijn. 

Wie in die dromen durft geloven, 

voelt zelf verandering. 

Vertwijfeling en wanhoop doven 

in blijde aarzeling. 

 

3.En licht en sterk, vol zachte krachten 

die onverzettelijk zijn, 

bevechten wij de kwade machten 

die niet te tellen zijn. 

Waar mensen putten uit de bronnen 

van droom als werkelijkheid, 

daar is Gods toekomst al begonnen 

in onze levenstijd.  



Zegen 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

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

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 
Weer thuis uit het ziekenhuis: mevr. A. Peters - Gossen, Sportlaan 2. 

Eerste Lijns Verzorging Oldersheem: dhr. H. van der Werf, Hazepad 42.  

Laten we in gebed en daad omzien naar de zieken en mensen die zorgen hebben.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Lubberink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. De Vries-Assen, Rooseveldstraat 43  

Mevr.J.Staphorst-Kerssies, Schakelpad 39 

Mevr. F.Haan, Karel Palmstraat 129 

Mevr.A. Peters-Gossen, Sportlaan 2 

 

Kerstnachtdienst - 24 december 
Vanaf 21.00 uur is iedereen van harte welkom in de grote zaal achter de kerk om 

elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee/warme chocolademelk met wat 

lekkers erbij. 

Om 22. 00 uur begint de dienst waaraan medewerking wordt verleend door de 

Cantorij o.l.v. Willy Misker. Het thema is 'Met Kerst keren kansen'.  

Na de dienst is er ook nog weer gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van 

een hapje en een drankje.  

 

Kerstfeest - 25 december  
In het weekend voor Kerst zijn er allerlei activiteiten die  al te maken hebben met 

het Kerstfeest zelf. Daarom is besloten geen apart kinderkerstfeest te organiseren.  

De dienst op eerste Kerstdag zal het karakter dragen van een gezinsdienst. Het 

thema is 'Geef licht!' Medewerking verlenen mensen van de 

kindernevendienstleiding en jongeren met een kort kerstspel: 'De koning komt'. En 

de opbouwschikking van de werkgroep liturgisch bloemschikken bereikt in deze 

dienst het hoogste punt - letterlijk en figuurlijk. We lezen Johannes 1: 1 - 9. Welke 

koning is het die licht geeft en welke volgen wij na?  

'Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de schikking in de 

versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen! 

 

Kopij Nieuwsbrief 22 december 

Kopij voor de nieuwsbrief van zondag 22 december kunt u sturen naar 

jenne.lanjouw@gmail.com voor donderdag 19 december 12.00 uur. 

mailto:jenne.lanjouw@gmail.com


Kerstpakkettenactie. 
Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om producten in te leveren voor de 

kerstpakkettenactie dan kunt u dat maandagochtend(16 dec) alsnog doen tussen 10u 

en 11u in de zaal achter de kerk. Maandagochtend worden er ongeveer 35 

pakketten samengesteld die naar het uitgiftepunt van de voedselbank in Nieuw 

Amsterdam gebracht worden. Zij zorgen dat de pakketten voor Kerst bij de juiste 

personen terecht komt.       De diaconie 

 

Inloopochtend 
Woensdagmorgen 18 december 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 

 

Agenda 15 - 22 december 

Dinsdag 19.30 uur, Taakgroepen 

Woensdag 10.00 uur, Inloopochtend Welput 

 

Zondag 22 december 4e Advent 
Voorganger: Dr. H. Nobel 

Organist: mevr. Willy Misker  

Collecten: 1. Diaconie;  

 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte: Onderhoud Gebouwen 

 

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

 

 Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl


25 December 2019 

Gezin / kinderkerstfeest 

 
 
 
 
 
 

Met medewerking van: 

Liturgisch bloemschikken 
Jeugd en jongerenwerk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: “Geef licht” 

 Zuiderkerk, Nieuw-Amsterdam  

Aanvang: 10.00 uur 

 

 

 


