




Ontmoetingsbijeenkomst: 
maandagavond 7 november 2022, 20:00 uur 

bij Raymond en Marieke Tur  
Dierkensteenweg 3/210, (tweede ingang)  

 
Aanwezigheid opgeven bij familie Tur, 

 0117-308234,  
of email: turdebree@zeelandnet.nl 



Ontmoetingsbijeenkomst: 
dinsdagavond 8 november 2022, 20:00 uur 

 in het dorpshuis de Zevendraaier te Zuidzande 
(ingang Zegveldstraat),  

 
Aanwezigheid opgeven bij Riet Basting 

06-11601611 
of email pbasting@hotmail.nl 



Ontmoetingsbijeenkomst: 
woensdagavond 9 november 2022, 20:00 uur  

bij Jan en Christien van Hoeve, Zuidwal 16.  
 

Aanwezigheid opgeven bij familie van Hoeve 
452729, of email kvanhoeve@zeelandnet.nl  

of bij Eldi Risseeuw  
452104, of email eldi.risseeuw@planet.nl 



Ontmoetingsbijeenkomst: (voor ouderen) 
woensdagmiddag 16 november 2022, 15:00 uur  

in het kerkcentrum te Oostburg.  
 
 

Aanwezigheid opgeven bij Ina Basting  
0117-455138,  

of email scriba@kerkpleinoostburg.org  



Ontmoetingsbijeenkomst: (voor jongeren) 
zondagmiddag 27 november 2022, 16:00 uur  

in het kerkcentrum te Oostburg.  
 
 

Aanwezigheid opgeven bij Corine Scheele 
06-3896095  

of email fcscheele@solcon.nl  























Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Die hemel en aarde maakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 





Staande: Lied 833 : 1, 2. 



Staande: Lied 833 : 1, 2. * 





Lied 898 : 1, 2, 4.  



Lied 898 : 1. 2, 4.  



Lied 898 : 1, 2, 4.  



Lied 898 : 1, 2. 4.  



Lied 898 : 1, 2, 4,  



Lied 898 : 1, 2, 4.  * 





Lezing: Genesis 12 : 1 t/m 3.  

Abram naar Kanaän 

12 
1   De HEER zei tegen Abram:  

‘Trek weg uit je land, verlaat je familie,  
verlaat ook je naaste verwanten,  
en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 

2   Ik zal je tot een groot volk maken, 
ik zal je zegenen,  
ik zal je aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 



Lezing: Genesis 12 : 1 t/m 3.  

  
3   Ik zal zegenen wie jou zegenen, 

wie jou bespot, zal ik vervloeken. 
Alle volken op aarde zullen wensen 
gezegend te worden als jij.’ 

  

* 





Lied 803 : 1, 2. 



Lied 803 : 1. 2. 



Lied 803 : 1, 2, 



Lied 803 : 1, 2. * 





Lezing: Genesis 18 : 1 t/m 8.  

Sodom en Gomorra 

18 
1   De HEER verscheen opnieuw aan Abraham,  

bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de 
dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.  

2   Toen hij opkeek, zag hij even verderop 
plotseling drie mannen staan.  
Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. 
Hij boog diep 3en zei: ‘Heer, wees toch zo goed 
uw dienaar niet voorbij te gaan.  



Lezing: Genesis 18 : 1 t/m 8.  
4   Ik zal wat water voor u laten halen  

zodat u uw voeten kunt wassen,  
maak het u hier onder de boom  
intussen gemakkelijk.  

5   Ik zal u ook iets te eten brengen,  
zodat u weer op krachten kunt komen  
voordat u verdergaat.  
Daarvoor bent u immers  
bij uw dienaar langsgekomen?’  
Zij antwoordden:  
‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’ 



Lezing: Genesis 18 : 1 t/m 8.  
6   Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. 

‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel!  
Maak deeg en bak brood.’  

7   Daarna snelde hij naar de kudde,  
zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag,  
en gaf dat aan een knecht,  
die het onmiddellijk klaarmaakte.  

8   Hij haalde boter en melk, nam het gebraden 
kalf en zette alles aan zijn gasten voor.  
Terwijl zij aten,  
bleef hij bij hen staan onder de boom.  

* 





Lied 146 : 1, 5. 



Lied 146 : 1. 5. 



Lied 146 : 1, 5, 



Lied 146 : 1, 5. * 





Lezing: 1 Petrus 2 : 9. 
 

 

9   Maar u bent een uitverkoren geslacht,  
een koninkrijk van priesters,  
een heilige natie,  
een volk dat God zich verworven heeft  
om de grote daden te verkondigen  
van hem  
die u uit de duisternis heeft geroepen  
naar zijn wonderbaarlijke licht. 

* 





Lied 89 : 1, 7. 



Lied 89 : 1. 7. 



Lied 89 : 1, 7, 



Lied 89 : 1, 7. * 





1 Petrus 2 : 9. 
 

 

9   Maar u bent een uitverkoren geslacht,  
een koninkrijk van priesters,  
een heilige natie,  
een volk dat God zich verworven heeft  
om de grote daden te verkondigen  
van hem  
die u uit de duisternis heeft geroepen  
naar zijn wonderbaarlijke licht. 

* 





Lied 315 : 1, 2, 3.  



Lied 315 : 1. 2, 3.  



Lied 315 : 1, 2, 3.  



Lied 315 : 1, 2. 3.  



Lied 315 : 1, 2, 3,  



Lied 315 : 1, 2, 3.  * 





 

 
2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 

NL 35 RABO 0373 7266 51 





(Staande) Slotlied: Lied 802 : 1. 2, 3, 4, 5, 6. 

Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

"Breek uw tent op, ga op reis, 

naar het land, dat Ik u wijs." 

Here God, wij zijn vervreemden, 

door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 



(Staande) Slotlied: Lied 802 : 1, 2. 3, 4, 5, 6. 

Door de wereld gaat een stoet 

die de ban brak van het bloed. 

Die bij wat op aarde leeft 

nu geen burgerrecht meer heeft. 

Here God, wij zijn vervreemden, 

door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, 

naar het nieuw Jeruzalem.  

 



(Staande) Slotlied: Lied 802 : 1, 2, 3. 4, 5, 6. 

Menigeen ging zelf op pad, 

daar hij thuis geen vrede had. 

Eeuwig heimwee spoort hem aan, 

laat ook hem het woord verstaan. 

Here God, wij zijn vervreemden, 

door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, 

naar het nieuw Jeruzalem. 



(Staande) Slotlied: Lied 802 : 1, 2, 3, 4. 5, 6. 

Door de wereld klinkt een lied, 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang, 

richten pelgrims hun gezang. 

Here God, wij zijn vervreemden, 

door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, 

naar het nieuw Jeruzalem. 



(Staande) Slotlied: Lied 802 : 1, 2, 3, 4, 5. 6. 

Velen, die de moed begaf 

blijven staan, of dwalen af. 

Hunk'rend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 

Here God, wij zijn vervreemden, 

door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, 

naar het nieuw Jeruzalem. 



(Staande) Slotlied: Lied 802 : 1, 2, 3, 4, 5, 6. * 

Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

"Breek uw tent op, ga op reis, 

naar het land, dat Ik u wijs." 

Here God, wij zijn vervreemden, 

door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, 

naar het nieuw Jeruzalem.  








