
                  Zondag 29 december 2019 

   

     Voorganger: Ds. E. Wisselink 

     Organist: mevr. Willy Misker 

 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER   
 

 WIT 

Wit is de kleur van de vreugde 

om Gods liefde voor de mensen 

zichtbaar geworden in Jezus 

Door zijn leven te geven 

won het Leven het voor altijd  

Hij is ons brood, ons leven 

 

Thema: Regels zijn regels of toch niet?  

 

Te zingen liederen in deze dienst 

'In deze ruimte' 

Lied 119: 1 en 7 

Lied 150A: 1, 2 en 4 

'Wij bidden, Heer, om wie wij zijn' 

Lied 968: 2 en 5 

'Abba, Vader' 

'Heilige God, wij loven U' 

'Vrede voor jou' 

'Blijvende Nabije' 

'De bekers zijn gevuld' 

'U omarmt mij wie ik ben' 

Lied 481: 1 en 3 
 

VOORBEREIDING 

 

Welkom 

 

Aanvangslied: 'In deze ruimte' 

(Zingend in 's Hemelsnaam 61 – melodie: 'Licht dat ons aanstoot in de morgen) 

 

In deze ruimte klinken stemmen 

vol liefde en geloof en hoop 

en vieren wij de sacramenten:  

de Maaltijd van de Heer – de Doop. 

Hier houden wij de woorden levend 



die voor ons zo onmisbaar zijn 

en ons als leidraad zijn gegeven 

op onze tocht door de woestijn. 

 

In deze ruimte worden woorden 

tot zinnen die betrouwbaar zijn, 

vertolking van het ongehoorde 

goddelijk-menselijk geheim. 

Gedragen door de Geest van boven, 

met beide benen op de grond, 

spellen wij 'liefde' en 'geloven' 

en 'hoop' als allerdiepste bron. 

 

Hier klinken liederen, gebeden 

als brug van woorden naar die bron. 

Termen als 'recht', 'genade', 'vrede' 

nemen wij daarbij in de mond 

en maken die met onze daden 

waar wij dat kunnen werk'lijkheid'. 

Zo komt Gods Koninkrijk ons nader 

binnen de perken van de tijd.  

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:    Lied 119: 1 en 7 

Lezen van de tien woorden 

Zingen:    Lied 150A: 1, 2 en 4 

 

WOORD EN SACRAMENT  

 

Nodiging 

 

Binnenbrengen van brood en beker,  

terwijl we zingen 'Wij bidden, Heer, om wie wij zijn' 

 

1.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. 

 

2.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.  

 



3.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.   

 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

Lezing:  Galaten 3: 23 – 4: 7 

Zingen:     Lied 968: 2 en 5 

Verkondiging  
Zingen: 'Abba, Vader' 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart. 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn. 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts voor U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen.  

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 

 

Inzameling van de gaven: Diaconie – bestemd voor Voedselbank Z.O-Drenthe 

 

Slotlied: Lied 481: 1 en 3 

 

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: mevr. G.A. Hensbroek - Brink, Jagerslaan 15 

Scheperziekenhuis: dhr. J. Kuipers, Sportlaan 52. 

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

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Gommer 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevrouw en Dinie Schuttrups, Jagerslaan 105  

 

Dienst Oudejaarsavond  
In deze dienst willen we ons laten leiden door het lied 'Door goede machten trouw 

en stil omgeven' - lied 511. Dietrich Bonhoeffer heeft het 75 jaar geleden 

geschreven in de gevangenis van het Gestapohoofdgebouw in Berlijn.  

Zijn verloofde ontving het als een kerstgroet bij een brief aan haar.  

God is voor Bonhoeffer ook in die moeilijke situatie geen God ver weg. In het lied 

geeft hij zo concreet mogelijk aan hoe Gods goedheid hem in die moeilijke situatie 

omringt. De dienst begint om 19.30 uur.  

 

Dienst 5 januari 2020 
Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om in de grote zaal onder het genot van 

koffie/thee elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. 

Om 10.00 uur begint de dienst. Daarin zal de naam van Jezus centraal staan - 

Lucas 2: 21. Wat betekent het dat we met die naam boven ons leven 

het nieuwe jaar binnen mogen gaan?  

 

Vakantie ds. Wisselink 
Ds. Wisselink heeft vakantie van 6 tot en met 13 januari. Voor dringende zaken 

kunt u in die week contact opnemen met Hilly Lanjouw, tel. 55 25 60.  

 

Roze kaars 
De roze kaars uit de dienst van 15 december is als teken van hoop naar Jantje Ellen, 

Middenweg 79, gebracht. 

 

Zondag 05 januari 2020  
Voorganger: Ds. E. Wisselink  

Organist: mevr. Willy Misker  
Collecten: 1. Diaconie; 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

