
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 12 februari 2023, 10.00 uur  

 

Mariakerk, Cadzand 

 

Voorganger: ds. Vrouwkje Dees 

Organist: Marc Stepman 

Ouderling: Riet Masclee 

Diaken: Wil Prins, Arnold Scheele 

Lector: Nelly Verplanke 

Kinderkring: Wigbert Steenbeek  

 
De collecte is bestemd voor:  KIA Noodhulp, 

Avondmaal collecte  voor  het Roosvelthuis 

 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 

Mw Barendse- de Smit in Sluis en in Oostburg naar mw. Betsy Jansen – Aalbregtse,   

Eerder zijn bloemen gebracht bij  

mw Toussaint-Buijs en een kaart bij  

dhr Iz. van Dale. 

 

Na de dienst is er koffie en thee in ‘t Zwin 

 

OM TE BEGINNEN 

 

Woord van welkom 

 

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen 

ontstoken. 

a.: We ontsteken de tafelkaarsen.  

       n k  rs  oor  sr    

     en   n k  rs  oor de gemeente 

Wij beiden 

 - onlosmakelijk met elkaar verbonden-  

mogen ons gedragen weten   

     naar het licht van de nieuwe morgen. 

 

We zingen daarbij: LIED 970: 1 

 

Vlammen zijn er vele 

licht van Jezus Christus, 

vlammen zijn er vele, één is het licht, 

wij zijn één in Christus 

 

 

staande  



 

OPENINGSLIED: 276 Zomaar een dak  

 

BEMOEDIGING en GROET 

 

We gaan zitten  

 

LIED: ps. 67:1 en 2  God zij ons gunstig en genadig 

 

GEBED om ontferming  

met gezongen ‘Heer ontferm U’(drie keer) 

 

GLORIALIED: 117a   

Gij volken loof  uw God en Heer 

 

HET WOORD GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

GEBED van de zondag  

 

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,  

het is voor allemaal. 

 

LEZING  

Deuteronomium 30: 15-20  (lector) 

 
15

 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 
16

 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem 

lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u 

in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult 

nemen. 
17

 Maar als u Hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor 

andere goden en die te vereren, 
18 

dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u 

in bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn.  
19 

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en 

vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 
20 

door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang 

b ij en wonen in het   nd d t Hij uw  oorouders Abr h m,  s  k en J kob onder ede heeft be oofd.’  



 

ORGELSPEL 

 

LEZING: Matteüs 5:17-26  (voorganger) 

 
17

 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te 

schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.1 
18

 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat 

alles gebeurd zal zijn. 
19

 Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de 

minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal 

in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 
20

 Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen 

jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. 
21 
Ju  ie hebben gehoord d t destijds tegen het  o k is gezegd: “P eeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten 

 er ntwoorden  oor het gerecht.”
 

 

22 
Dit zeg Ik daarover: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten 

verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor nietsnut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het 

S nhedrin. Wie “Dw  s!” zegt, z    oor het  uur   n de Gehenn  komen te st  n. 
23

 Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets 

verwijt, 
24

 laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. 
25

 Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de 

rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 
26

 Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. 

 

LIED:  338 b Hallelujah  3 keer 

 

VERKONDIGING  

 

ORGELSPEL  

 

De kinderen komen terug 

 

LIED: 718 God die leven hebt gegeven 

 

 

 

 

 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

 Aankondiging collecte, inzameling bij de uitgang 

 

Dankgebed en Voorbede 

D:Iedereen die God liefheeft is van harte genodigd aan   de tafel van de Heer 

 

 toebereiding van de tafel onder muziek 

 

We vormen een kring   

 



TAFELWOORDEN 

 

V:  De Heer zal bij U zijn 

Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN 

V:  Verheft uw hart 

Allen: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 

V:  Brengen wij dank aan de Heer 

Allen: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 

 

 

 

Tafelgebed gezongen (op de wijze van lied 134) 

 

V:  ---- 

 

Allen:  WIJ VIEREN HIER WAT NOG NIET IS: 

      VERZOENING EN VERRIJZENIS, 

      DAT WIJ TOT RUST GEKOMEN ZIJN 

VERLOST VAN DOODSANGST EN DE PIJN 

 

Lucas: 22: 14-20 (voorganger) 

 
14

 Toen het uur gekomen was, ging Hij met de apostelen aan tafel. 
15 

Hij zei tegen hen: `Vurig heb Ik ernaar verlangd  

om dit paasmaal met jullie te eten vóór mijn lijden. 
16 

Want Ik zeg jullie dat Ik het niet meer zal eten  

tot de vervulling ervan in het koninkrijk van God.' 
17

 Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei:  

Neem deze beker en laat hem rondgaan; 
18 

want Ik zeg jullie dat Ik van nu af aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok  

totdat het koninkrijk van God gekomen is.' 
19

 Hij nam een brood, sprak het dankgebed,  

brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei:  

`Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven.  

Blijf dit doen om Mij te gedenken.' 
20 

Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker:  

`Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed;  

hij wordt voor jullie leeggegoten. 

  

Allen:  WIJ ROEPEN IN HERINNERING 

      DE HEER DIE ONZE WEGEN GING, 

MAAR NIET DE WEG VAN MAN EN MACHT, 

ALLEEN GODS LIEFDE WAS ZIJN KRACHT 

V: ----- 

Allen:  VERREZEN GAAT DE HEER ONS VOOR 

      EN LEEFT IN ONZE WERELD DOOR 

WORDT  ZICHTBAAR IN DE AARDSE TIJD  

ZIJN GEEST LEEFT TOT IN EEUWIGHEID 

V: ----- 

Allen: ZO HEEFT HIJ ONS V RLOST VAN ’T KWAAD 

 VAN AL DE ZONDEN EN DE SMAAD 

OPDAT ZIJN LIEFDE ZICHTBAAR  WORDT  

V: ----- 



 

Allen: ONZE VADER (gesproken) 

 

Allen : DAT WIJ VERDELEN ALLE BROOD 

      EN LEREN SCHEPPEN UIT DE NOOD, 

      TOT ALLE KWAAD VERDWENEN IS 

      HERSCHAPEN TOT VERRIJZENIS 

IN ONZE DADEN DOOR ZIJN WOORD 

 

 

DELEN van BROOD en WIJN 

 

We gaan terug  naar de plaatsen 

 

DANKGEBED  

 

WIJ WORDEN DE WERELD INGEZONDEN 

 

SLOTLIED: 316  

Het woord dat u ten leven  

 

HEENZENDING en ZEGEN 

Gezongen: Amen (3X)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

Dinsdag 14 februari 

19.30 uur in de kerk in Sint-Laureins, repetitie Grenzeloos 

Woensdag 15 februari 

9.30 – 11.30 uur Open Kerken in het Kerkcentrum 

14.30 uur dienst in Rozenoord, voorganger mw. Basting- van Vliet 

Vrijdag 17 februari 

16.00 kerkdienst in WZC De Stelle 

Zondag 19 februari, 10.00 uur 

Dienst in De Open Haven, Oostburg. 

Voorganger ds. C. De Putter m.m.v. het koor Grenzeloos 

 

 


