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Bemoediging 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat hij los.  
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Lezing: Genesis 2: 4b t/m 22. 

De tuin van Eden 

    In de tijd dat God, de HEER,  
aarde en hemel maakte,  

5   groeide er op de aarde nog geen enkele struik 
en was er geen enkele plant opgeschoten, 
want God, de HEER, had het nog  
niet laten regenen op de aarde, en er waren 
geen mensen om het land te bewerken;  

6   wel was er water dat uit de aarde opwelde  
en de aardbodem overal bevloeide.  



Lezing: Genesis 2: 4b t/m 22. 
7   Toen maakte God, de HEER, de mens.  

Hij vormde hem uit stof, uit aarde,  
en blies hem levensadem in de neus.  
Zo werd de mens een levend wezen. 

8   God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, 
een tuin aan en daarin plaatste hij de mens 
die hij had gemaakt.  

9   Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten 
die er aanlokkelijk uitzagen,  
met heerlijke vruchten.  



Lezing: Genesis 2: 4b t/m 22. 
     In het midden van de tuin stonden de 

levensboom en de boom van de kennis van 
goed en kwaad. 

10Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin 
bevloeit. Verderop vertakt ze zich  
in vier grote stromen.  

11Eén daarvan is de Pison;  
die stroomt om heel Chawila heen,  
het land waar goud gevonden wordt.  

12(Het goud van dat land is uitstekend,  
en er is daar ook balsemhars en onyx.)  



Lezing: Genesis 2: 4b t/m 22. 
13De tweede rivier heet Gichon;  

die stroomt om heel Nubië heen.  
14De derde rivier heet Tigris;  

die loopt ten oosten van Assyrië.  
De vierde ten slotte is de Eufraat. 
 



Lezing: Genesis 2: 4b t/m 22. 
15God, de HEER,  

bracht de mens dus in de tuin van Eden,  
om die te bewerken en erover te waken.  

16Hij hield hem het volgende voor:  
‘Van alle bomen in de tuin mag je eten,  

17maar niet van de boom van de kennis van 
goed en kwaad; wanneer je daarvan eet,  
zul je onherroepelijk sterven.’ 
 



Lezing: Genesis 2: 4b t/m 22. 
18God, de HEER, dacht:  

Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal 
een helper voor hem maken die bij hem past.  

19Toen vormde hij uit aarde alle in het wild 
levende dieren en alle vogels,  
en hij bracht die bij de mens om te zien welke 
namen de mens ze zou geven: zoals hij elk 
levend wezen zou noemen, zo zou het heten.  

20De mens gaf namen aan al het vee,  
aan alle vogels en alle wilde dieren,  
maar hij vond geen helper die bij hem paste.  
 



Lezing: Genesis 2: 4b t/m 22. 
21Toen liet God, de HEER,  

de mens in een diepe slaap vallen,  
en terwijl de mens sliep  
nam hij één van zijn ribben weg;  
hij vulde die plaats weer met vlees.  

22Uit de rib die hij bij de mens had 
weggenomen, bouwde God, de HEER,  
een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 
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Lezing: Psalm 96 : 1, 2, 11, 12 en 13. 
 

96 
 

1   Zing voor de HEER een nieuw lied, 
zing voor de HEER, heel de aarde. 

2   Zing voor de HEER, prijs zijn naam, 
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. 



Lezing: Psalm 96 : 1, 2, 11, 12 en 13. 
 

11Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, 
de zee bruisen en alles wat daar leeft. 

12Laat het veld verblijd zijn  
en alles wat daar groeit, 
laten alle bomen jubelen 

13voor de HEER, want hij is in aantocht, 
in aantocht is hij als rechter van de aarde. 
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, 
de volken oordelen, trouw aan zijn woord. 
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Lezing: Kolossenzen 1 : 12 t/m 20. 
 

12Breng dus met vreugde dank aan de Vader.  
Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis  
die alle heiligen wacht in het licht.  

13Hij heeft ons gered uit de macht  
van de duisternis en ons overgebracht  
naar het rijk van zijn geliefde Zoon,  

14die ons de verlossing heeft gebracht,  
de vergeving van onze zonden. 



Lezing: Kolossenzen 1 : 12 t/m 20. 
 

15Beeld van God, de onzichtbare, is hij, 
eerstgeborene van heel de schepping: 

16in hem is alles geschapen, 
alles in de hemel en alles op aarde, 
het zichtbare en het onzichtbare, 
vorsten en heersers, machten en krachten, 
alles is door hem en voor hem geschapen. 

17Hij bestaat vóór alles  
en alles bestaat in hem. 



Lezing: Kolossenzen 1 : 12 t/m 20. 
18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 

Oorsprong is hij, 
eerstgeborene van de doden, 
om in alles de eerste te zijn: 

19in hem heeft heel de volheid willen wonen 
20en door hem  

en voor hem alles met zich willen verzoenen, 
alles op aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen  
met zijn bloed aan het kruis. 
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Collecte Kerkrentmeesterschap: 

NL 35 RABO 0373 7266 51 

Diaconie collecte: NL 65 ABNA 0454 3147 01 
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