




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  





















Bemoediging: 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER 

gemeente:  

die hemel en aarde gemaakt heeft, 

voorganger: 

die eeuwig trouw is  

gemeente:  

en nooit loslaat wat zijn hand begon. 

* 





Staande: Lied 24 : 1, 2. 



Staande: Lied 24 : 1. 2. 



Staande: Lied 24 : 1, 2, 



Staande: Lied 24 : 1, 2. * 





Lied 304 : 1. 2, 3. 



Lied 304 : 1, 2. 3. 



Lied 304 : 1, 2, 3. * 





Lezing: Genesis 2 : 4 t/m 8, 15.  
4   Dit is de geschiedenis  

van de hemel en de aarde.  
Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. 

De tuin van Eden 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel 
maakte, 5groeide 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;  



Lezing: Genesis 2 : 4 t/m 8, 15.  
 

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

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.  

 



Lezing: Genesis 2 : 4 t/m 8, 15.  

  
 

15God, de HEER,  
bracht de mens dus in de tuin van Eden,  

om die te bewerken en erover te waken.   

* 





Lied 825 : 1, 2, 3. 



Lied 825 : 1. 2, 3. 



Lied 825 : 1, 2, 3. 



Lied 825 : 1, 2. 3. 



Lied 825 : 1, 2, 3, 



Lied 825 : 1, 2, 3. 





Lezing: Marcus 8 : 34 t/m 38.  
34Hij riep de menigte samen met de leerlingen 

bij zich en zei:  
‘Wie mijn volgeling wil zijn,  
moet zichzelf verloochenen,  
zijn kruis op zich nemen  
en zo achter mij aan komen.  

35Want ieder die zijn leven wil behouden,  
zal het verliezen,  
maar wie zijn leven verliest  
omwille van mij en het evangelie,  
zal het behouden.  



Lezing: Marcus 8 : 34 t/m 38.  
36Wat heeft een mens eraan als hij de hele 

wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 
37Wat zou een mens niet overhebben  

voor zijn leven?  
38Wie zich tegenover de trouweloze en zondige 

mensen van deze tijd schaamt voor mij en 
mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon 
zich ook voor hem schaamt,  
wanneer hij komt in het gezelschap van de 
heilige engelen en bekleed met de stralende 
luister van zijn Vader.’ 

* 





Lied 981 : 1. 3, 5. 



Lied 981 : 1, 3. 5. 



Lied 981 : 1, 3, 5. * 



































* 





 

 
2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 

NL 35 RABO 0373 7266 51 

Arbeidsmigranten luisteren naar bijbelverhalen,  
praten erover en leren er belangrijke lessen uit.  





Lied 425, 



Lied 425. * 








