
                  Zondag 23 februari 2020 
   
          Voorganger: Ds. E. Wisselink 
      Organist: mevr. Willy Misker 
 
Thema: In wat voor een wereld leven wij?  

 
            VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER   
 

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 

 
Te zingen liederen in deze dienst:  

Lied 146: 1 en 2 
Lied 146: 3 en 5 
Llied 367B 
Lied 103: 2 en 5 
Wij bidden, Heer, om wie wij zijn 
Stap, stap, ga op weg 
Lied 332 
Lied 146C: 2 – 6 – 7 
Niets zekert ons zeker hier in het voorbijgaan 
Heilige God, wij loven U 
Vrede voor jou 
Blijvende Nabije 
De bekers zijn gevuld  
U omarmt mij wie ik ben 
Lied 723: 2 

 
VOORBEREIDING 
Welkom  
Aanvangslied:    Lied 146: 1 en 2 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Zingen:    Lied 146: 3 en 5 
  
Toelichting bij het thema 
 
Gebed om ontferming, afgewisseld met het zingen van lied 367B 
1 
Heer, onze Heer, ontferm u over ons 



Zingen:    Lied 103: 2 en 5 
 
WOORD EN SACRAMENT  
 
Nodiging 
 
Binnenbrengen van brood en beker, terwijl we zingen 'Wij bidden, Heer, om wie 
wij zijn' 
 

Wij bidden, Heer, om wie wij zijn: 
geboren zoekers, vraag en pijn, 
die tastende hun wegen gaan. 
Geen wal, noch muur rond dit bestaan. 
Wij zijn geleefde breekbaarheid, 
zonder het brood van zekerheid. 
 
Toch drinken wij de wijn van hoop, 
verlangend, dat het tijdsverloop 
zich eindelijk ten goede keert 
en al wat kwaad is wordt geweerd. 
Dat ooit uw koninkrijk zich spreidt 
en vrede ieders hart verblijdt.  
 
Dus dromen wij hardop van Hem, 
die is en was en als Gods stem 
het woord sprak, dat ons visie geeft 
op méér dan wat voor ogen leeft. 
Die aanspoort om op weg te gaan 
als mensen die in God bestaan.  

 
De kinderen gaan naar de nevendienst en wij zingen 
 

Stap, stap, ga op weg. 
Hoor je, hoor je wat ik zeg? 
Geef niet op, stap maar door. 
Goede Herder, ga ons voor. 
Stap, stap, ga op weg.   

 
Zingen:    Lied 332 – we zingen het twee keer 
 
Heer, laat uw Woord spreken op de adem van uw Geest 
 
 
 



Lezing:  Exodus 2: 11 – 15a 
Zingen:    Lied 146C: 2 
Lezing:  Exodus 2: 15b – 22 
Zingen:    Lied 146C: 6 
Lezing:  Exodus 2: 23 – 25 
Zingen:    Lied 146C: 7 
Verkondiging  
 
Zingen: 'Niets zekert ons zeker hier in het voorbijgaan' (tekst: Alfred C. Bronswijk, 
melodie: 'Wilt heden nu treden')' 
 

Niets zekert ons zeker hier in het voorbijgaan, 
niets dient zich ons aan als het enige pad, 
niets houdt ons als anker, dat hier nooit zal los slaan, 
niets biedt ons moederland, of een vaderland. 
 
Tenzij u, die Christus genoemd wordt bij mensen, 
tenzij u, die beeld bent van wie God ons is, 
tenzij u, doorkruising van wat wij ons wensen, 
tenzij u zich hier aanzet aan onze dis. 
 
Als vrienden van u wordt de vreemdheid ons minder, 
als volgeling weten wij waarheen te gaan, 
als baken maakt u de stormen zonder hinder, 
als licht van deze wereld vuurt u ons aan.   

 
De kinderen komen terug uit de nevendienst  
 
Lofprijzing (afgesloten met 'zingen wij U lof toe') 
 
Zingen: 'Heilige God, wij loven U' (Zing in 's Hemelsnaam 71 – melodie: lied 381 
Liedboek voor de kerken) 
 

Heilige God, wij loven U 
om Uw nabijheid, hier en nu; 
Uw liefde, Uw aanwezigheid 
die met ons meegaat door de tijd. 

 

Wij zegenen Uw grote Naam, 
de basis onder ons bestaan, 
het houvast op de levensweg, 
door Christus aan ons toegezegd.  

Zegening  
 
Vredegroet 
 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou 
 



Zingen: 'Blijvende Nabije' 
 

Blijvende Nabije, zegen ons, 
Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 
Hoor ons zingend bidden, onze stem. 
Leid ons, adem van God. 
 
Blijvende Nabije, zegen ons, 
Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 
Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 
Hoor ons, wees onze God.  
 
Blijvende Nabije, zegen ons, 
Draag ons in jouw handen, maak ons één. 
Neem van ons de boosheid en de wraak. 
Maak ons mensen van jou. (3x) 

 
Zingen: 'De bekers zijn gevuld' (tekst: Alfred Bronswijk – melodie: lied 756) 

 
1.De bekers zijn gevuld, 
het brood tot delen klaar, 
waarin U zich onthult 
als gave, goed en waar. 
 

2.Wij nemen dankbaar aan 
uw teken, als het woord, 
waarin wij God verstaan 
en Hij ons heeft verhoord.  

3.Uw Tafel schept een band, 
dwars door de werk'lijkheid, 
met dromen van uw land 
en geur van eeuwigheid. 

4.Gevoed door U, o Heer, 
met U als weggenoot 
begroet ons ommekeer: 
vernieuwend morgenrood.  

 
Gemeenschap van brood en beker terwijl de gemeente herhalenderwijs zingt 
 

U omarmt mij wie ik ben 
zuivert en bezegelt mij. 
Uw belofte is: ik zal 
er zijn voor jou.  

 
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 als 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 heerlijkheid 
in eeuwigheid. 
Amen.  

 
Inzameling van de gaven: Diaconie – bestemd voor Stichting Leergeld Emmen e.o 
 
Slotlied:     Lied 723: 2 
Zegen 
 
Uitgangscollecte: Zuiderkerkgemeente  

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: dhr. K.H. Klaassen, Karel Palmstraat 29 
Valkenhof, Boomvalk 80, Emmen: mevr. G. de Vries - Assen, Rooseveltstraat 43 
Weidesteyn, Hoogeveen: dhr. J. Letteboer, Trumanstraat 54 
Eerstelijns Verzorging Oldersheem: mevr. W. Postma - Muskee, Schakelpad 31 
Laten we in gebed en daad omzien naar de zieken en mensen die zorgen hebben.  
 
Bloemen 
De bloemen worden gebracht door:  
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  
Mevr. J. Vos – Meijerink, Landschapsweg 29, Zorgvilla 
 
 
 



Diensten Oldersheem 
Morgen, vrijdag, 19.00 uur is er een weeksluiting in 't Stekkie. Daarin zal ds. 
Wisselink voorgaan.  
A.s. zondag is er om 18.30 uur een dienst in 't Stekkie waarin de Maaltijd van de 
Heer gevierd zal worden. De organisatie is deze keer in handen van de 
Noorderkerk.  
 
Dienst 1 maart - eerste zondag in de Veertigdagentijd 
Zondag 1 maart begint de voorbereidingstijd op het Paasfeest. Het is een tijd waarin 
we ons willen bezinnen op onze navolging van Jezus. 
Hij is het die laat zien hoe God onder ons wil zijn. Hij wil mensen toch bevrijden 
uit wat hen gevangen houdt en hen doen opstaan tot een nieuw leven? 
Op een paar zondagen willen we over deze vragen nadenken aan de hand van 
gedeelten uit het boek Exodus.  
Op de eerste zondag lezen we Exodus 3: 1 - 18 en Hebreeën 4: 14 - 16. Het thema 
is 'Maak geen vastomlijnd beeld van God'. Door welk beeld van God laten wij ons 
leiden in onze bezinning?  
Deze zondag verleent de Cantorij o.l.v. Willy Misker haar medewerking 
 
Collecte zondag 1maart voor het Opvanghuis Fatou Gaye in Gambia 
Zondag 1 maart komen Tieme en Tina Mennink weer vertellen hoe het met het 
weeshuis van Fatou gaat dmv foto's en uitleg . In de 40dagentijd willen we weer 
geld inzamelen voor de verdere bouw van het weeshuis van Fatou. Tevens willen 
weer verschillende goederen zoals potloden, schriften., shampoo etc. inzamelen en 
spaarzakjes uitdelen. We hopen weer op een goede opbrengst. De diaconie. 
 
Agenda 
Dinsdag                  19.30 uur, taakgroepen  
 
Zondag 01 maart  
Voorganger: Ds. E. Wisselink  
Organist: mevr. Willy Misker  
Collecten: 1. Diaconie: Gambia 
 2.  Zuiderkerkgemeente 
Uitgangscollecte:   Onderhoud gebouwen 
 

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

 
 


