
                  Zondag 26 januari 2020 

   

     Voorganger: Ds. E. Wisselink  

     Organist: mevr. Willy Misker 

 

Thema: Een bedding scheppen voor ons verlangen 

 

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 

'O God, nu wij hier samenkomen' 

Lied 362: 2 

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

Lied 825: 1 en 3 

'Stap, stap, ga op weg' 

Lied 313: 1 en 4 

'Gezegend is de mens die leeft' – 1 en 3 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God' 

'Met nieuwe woorden voor een oud verhaal' 

Lied 418: 2 en 4 
 

VOORBEREIDING 

Welkom 

Aanvangslied: 'O God, nu wij hier samenkomen' 

                          (Zingenderwijs 111 – melodie: lied 248) 

 

O God, nu wij hier samenkomen 

op deze dag, in deze kerk, 

laat nu uw Geest ons binnenstromen. 

God, open ons hart en maak ons sterk. 

 

Opdat de woorden die wij horen, 

opdat de taal die wij verstaan, 

veel dieper gaat dan onze oren 

en in ons hart zal binnengaan. 

 

 

 

 



Laat hier en nu en straks en morgen 

uw Geest ons leiden tot de daad, 

zodat uw woord ervoor zal zorgen 

dat U uw wereld nooit verlaat. 

 

Want door uw woord en Geest en zegen 

zijn wij gemeente in uw Naam, 

wijs dus aan ons de goede wegen 

door woord en Geest in Jezus' naam.  

 

Bemoediging en groet 

Gedicht: 'Verlangen' van Marinus van den Berg  

Zingen:   Lied 362: 2 

Gebed om ontferming, afgewisseld met het zingen van: 

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

 

Zingen:  Lied 825: 1 en 3 

 

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 doolr. 

Goede Herder, gan ons voor. 

Stap, stap, ga op weg.  

 

HET WOORD 

Zingen:  Lied 313: 1 en 4 

 

De ene oever: 'zien door de ogen van een ander' 

Lezing: Mattheüs 14: 13 – 20 

 

Overdenking 

 

Zingen: 'Gezegend is de mens die leeft'  

               (Zingenderwijs 58 – melodie: lied 969) – 1 en 3 

 

Gezegend is de mens die leeft 

op adem van de Geest, 

die in haar woord en daad verweeft 

wat men in dromen leest. 

 

 

 



Gezegend is de daad die heelt 

wat wond is of wat breekt, 

die in barmhartigheid verbeeldt 

wat vanuit harten spreekt.  

 

De andere oever: vertrouwen op God 

Lezing: Psalm 127: 1 – 2 

 

Overdenking 

 

Zingen: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God' 

 

k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 

want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.  

 

Geloofsbelijdenis  

Zingen: 'Met nieuwe woorden voor een oud verhaal'  

     (Zangen van zoeken en zien 102) 

 

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 

niet met een stem versteend in het verleden, 

wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 

zonder de harde leer van zekerheden, 

woorden die klinken als een nieuw signaal: 

ruimte waar mensen zich gezegend weten. 

 

Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 

een pleisterplaats om bij elkaar te schuilen, 

waar elk van waarde is die hier verschijnt, 

waar lachen is en tranen mogen stromen, 

deuren die open staan voor groot en klein, 

waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 

 

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 

waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 

dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 

dank voor de openheid van niet te moeten, 

dank voor de woorden en het nieuwe lied, 

dank voor de ogen die elkaar begroeten.  

 

 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

Collecte: 1. Diaconie 2. Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied:  Lied 418: 2 en 4 

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 
Valkenhof, Boomvalk 80, Emmen: mevr. G. de Vries - Assen, Rooseveltstraat 43. 

Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en mensen die zorgen 

hebben. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. van der Toorn 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  Dhr. Boer, Vaart N.Z. 45 

Mevr. G. Boomgaard van der Mark Vaart ZZ 45L  

 

Dienst 2 februari - 25-jarig jubileum Cantorij 
In de dienst op deze zondag willen we het 25-jarig jubileum van de Cantorij vieren. 

Het thema van deze dienst is 'Verbinding'. We lezen het verhaal over David die 

voor Saul op de lier speelt 

wanneer deze niet goed in zijn vel zit. Muziek verbindt mensen in welke situatie 

dan ook. 

Met woorden, zang door de Cantorij en samen zingen staan we stil bij de 

verschillende verbindingen die er zijn. 

Verbinding met jezelf, verbinding binnen/met het koor, verbinding koor - 

gemeente, verbinding met God. 

We hopen op veel mensen om er samen een feestelijke dienst van te maken. 

Op deze plaats wensen we de Cantorij alvast een mooi jubileumconcert toe en een 

feestelijke zondagmorgen! 

 

 



Collecte Werelddiaconaat(Kerk in Actie) op zondag 2 februari 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De 

regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. 

Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van 

Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks 

bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van 

gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, 

visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd 

en hebben boeren een stabiel inkomen. . Geef in de collecte of maak uw bijdrage 

over via NL69RBRB0851567320 tnv Diaconie o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

februari. 

 

        Jubileumconcert van de Cantorij Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

De Cantorij bestaat in febr. 2020 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt er  

1 februari 2020 een jubileumconcert gegeven in de Zuiderkerk te                             

Nieuw-Amsterdam, Vaart Zz. 86. Het concert begint om 19.30. Medewerking 

wordt verleend door Jan Lenselink (orgel/piano), Jorien Habing (sopraan), Corien 

Velzing (klarinet),  Peter van Dijk- Veldkamp (bas), Martin Sprenger (tenor) en 

Martine Stulp (viool). Het geheel staat onder leiding van dirigent Willy Misker.                           

Er is een afwisselend programma samengesteld. Na afloop is er onder het genot van 

een drankje gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

Als u  nog geen kaarten gekocht of gereserveerd hebt, moeten wij u helaas 

teleurstellen, omdat het concert uitverkocht is.  

 

Zondag 02 februari  
Voorganger: Ds. E. Wisselink  

Organist: mevr. Willy Misker  
Collecten: 1. Diaconie: Werelddiaconaat; 2. Zuiderkerkgemeente 

Uitgangscollecte:   Onderhoud gebouwen 

 

    

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

 

  
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

