
PG Zuidwesthoek te Sluis e.o. en  PG De Brug te  Oostburg 
 

 

 
 

 

Gezamenlijke dienst  P.G. De Brug, te Oostburg  en P.G. Zuidwesthoek te Sluis 

e.o. 

 

zondag 23 oktober 2022, 10.00 uur Mariakerk – Cadzand 

 

Thema: Opnieuw beginnen 

 
Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet 

Organist: Marc Stepman 

Ambtsdragers: Jos Bakker, Wil Prins 

Lector: Ad Stoffels 

Kinderkring: Ria Francke 

 

De collecte bij de uitgang is bestemd voor kerkrentmeesters en diaconie.  

De 2
e
 collecte voor de Voedselbank 

 

De bloemen uit de dienst gaan met een  

groet van de gemeenten naar mw. Barra – Lergner, Slickenburgschans 2 – 24,  

mw de Kunder, Sluis. Eerder naar mw. Van Cruijningen-Bril, Cadzand 

 

Na de dienst is er koffie/ thee/ frisdrank . 

 

VAN BUITEN NAAR BINNEN 

 

God lofzingen 

 

Woord van welkom en mededelingen  

 

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen 

ontstoken. 

A.:We ontsteken de tafelkaarsen.  

                            

                                  . 

     Wij beiden  

     - onlosmakelijk met elkaar verbonden -  

     mogen ons gedragen weten  

     naar het licht van de nieuwe morgen. 



 

 LIED 970: 1 

 

Allen gaan staan 

 

Samenzang LIED Psalm 107: 1  

 

Bemoediging en Groet  

 

Samenzang LIED 107: 4 

 

Allen gaan zitten 

 

Inleiding op het thema 

 

Gebed om hulp 

 

LIED 992 

organist: refrein 1x voorspelen/ 1x zingen / aansluitend beluisteren we dit lied 

 

HET WOORD  

 

Opnieuw beginnen 

 

Gebed om de Geest 

 

De kinderen gaan naar de kinderkring  

We zingen daarbij: 

 

1.Wij gaan voor even uit elkaar  

en delen nu het licht 

Dat licht vertelt ons iets van God,  

op Hem zijn wij gericht. 

 

2.Wij geven Gods verhalen door  

en wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht  

door wat er wordt verteld. 

 

3.Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar,  46 

het is voor allemaal. 

 

LEZING: OT Genesis 28: 10-22   

 
10

Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 
11

Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij 

bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die 

onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 
12

Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die 

op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en 

afdalen. 
13
O    z   hij    H  R bij zich      ,  i  z i: ‘   b      H  R , de God van je voorvader 

Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen 

geven. 
14

Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar 



het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo 

gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 
15

Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je 

ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je 

h b b    f .’ 
16
T    w    J   b w     . ‘Di  i  z    ,’ z i hij, ‘ p   z  p      i     H  R    w zi .  

D   b   f   i   i  .’ 
17
   bi       u    h  . ‘W          z  w        p      i   i ,’ z i hij, ‘ i  i   i    

           h   hui      G  ,  i          p            h     zij !’ 
18

De volgende morgen vroeg zette 

Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten.  
19

 Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. 
20

 D            hij         f    f: ‘A   

God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn 

lichaam,
 21 

en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. 
22

Deze steen die 

ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van 

alles wat u mij geeft.’ 

 

Samenzang   LIED 906: 1, 8 

       

 LEZING: NT Johannes 1: 43-51 

 
43

De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: 

‘G       ij    .’ 
44

Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 
45

Hij kwam 

N                 z i       h  : ‘W  h bb                        wi  M z   i     w      ch      

h  f          wi         p  f      p     : J zu ,    z        J z f, ui  N z    !’ 
46 ‘

Uit N z    ?’ z i 

N       . ‘K        i                       ?’ ‘G  z  f       ij   ,’ z i Fi ippu . 
47

Jezus zag Natanaël 

            z i: ‘D   i   u      ch         i  ,          z      b     .’ 
48
‘W         u  ij    ?’       

N       . J zu     w      : ‘   had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom 

z  .’ 
49

 R bbi, u b       Z        G  , u b          i             !’ z i N       . 
50
J zu       : ‘G    f 

je omdat ik tegen je zei dat ik je onderde vijgenboom  zag zitten? Je zult nog          i     zi  .’ 
51 

‘W    ch i , i     z     ju  i ,’        hij          , ‘ju  i  zu        h        p    zi  ,               

    G   zi     h                              M     z   .’ 

 

l. Tot zover de Schriftlezing. 

    Gelukkig zijn zij  

    die het woord van God horen  

    het in hun hart bewaren  

    en eruit leven. 

a.Amen 
 

Samenzang LIED 904: 1 

 

OVERDENKING 
 

ORGELSPEL  
 

De  kinderen komen terug 
 

HET ANTWOORD 

 

Een nieuw begin 

 

Samenzang LIED 221: 1, 3 

 

Gebeden  

 

Collecte Aankondiging 

   inzameling bij de uitgang 



 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

 

Gaan in geloof 

 

Allen gaan staan  

 

Samenzang Slotlied 103C: 1, 2  
 

Zegen 
 

Gezongen amen 
 

ORGELSPEL 

 

AGENDA 

ZONDAG 30 OKTOBER OM 10.00 UUR IN DE OPEN HAVEN TE OOSTB URG: 

Voorganger: ds. Aart van Houweling 

Gezamenlijke dienst met PG de Zuidwesthoek 

De Brug: 

-Maandag 24 oktober, 19.30 uur, Kerkcentrum: moderamen; 

-Dinsdag 25 oktober, 19.30 uur, Kerk Sint-Laureins: repetitie Grenzeloos; 

-Woensdag 26 oktober, 9.30-11.30 uur, Kerkcentrum: Open Kerken; 

-Woensdag 26 oktober 13.30 uur, Ontmoetingshuis JOTA: brei-café;  

-Vrijdag 28 oktober, 10.00 uur, Ontmoetingshuis JOTA: Samen wandelen; 

-Zaterdag 29 oktober 10.00 – 12.00 uur: Ontmoetingshuis JOTA: JOTA-reparatie 

 

Zuidwesthoek 

Maandag 24 oktober, vergadering kerkenraad i  ‘  Zwi  

 

Bericht van de Jeugdgroep: 

Project7 is terug van hun reis naar Roemenië, daarom mag ik jullie uitnodigen voor de terugkomdienst 

zaterdagavond 29 oktober in het dorpshuis in Zuidzande waar zij meer zullen vertellen over deze reis. 

Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 

 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt!  

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. 

Om ervoor te zorgen dat deze geschenken gemaakt kunnen worden, zorgt de kindernevendienst voor de 

schoenendozen. Deze staan bij de uitgang van de kerk en mogen uiteraard meegenomen worden. In de 

schoenendozen vindt u een informatiefolder met uitleg over wat er in de schoenendoos mag. Heb je 

schoenendoos omgetoverd tot een schat? Dan kan de schoenendoos terug ingeleverd worden in de kerk. 

Het inleveren kan op 30 oktober of 6 november. Ook in Cadzand kunnen dozen worden afgehaald en 

w      i         . V    h                     w      i  w         b          €5,- gevraagd. Deze kan 

in de bijgeleverde enveloppe worden gedaan.  

Misschien is jouw schoenendoos wel het eerste cadeau dat dit kind ontvangt. Jij geeft echt een schat! 


