










Diaconaal Werkverband Zeeuws-Vlaanderen 
organiseert ook dit jaar  

weer een vakantiereis voor senioren. 

Reisdoel: Vledder in Drenthe 

Datum:  13 t/m  20 mei 2023 

Hotel: Brinkzicht****                                          

Kosten: Euro 795 p.p. volpension 
    

Gaat U ook mee?? 

Nadere info/opgave via:  

Ad Berkhout 06-16376008 /  apberkhout@live.nl 

of vraag het aan één van de diakenen 
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Grenzeloos zingt: ‘Vrede wens ik je toe’ 

 
Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe. 
dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
  
Dit is een boodschap aan iedereen,  

man en vrouw, 
luister dag na dag wat zij zeggen. 
  
Wat je ook doet, bedenk allereerst: 
Wees lief voor elkaar en voer geen oorlog. 

* 









Staande: Lied 280 : 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. (KOOR) 
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Staande: Lied 280 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (ALLEN) * 





Lied 150 : 1, 



Lied 150 : 1. * 





Grenzeloos zingt: ‘Holy Bible’ 

 
Heilige Bijbel, goddelijk boek. 
Voordat ik een slaaf zal zijn, 

zal ik worden begraven 
en naar huis gaan  

naar mijn Vader en gered worden 
  
  



Grenzeloos zingt: ‘Holy Bible’ 

 
Grote verlossing, alomvattende verlossing. 

Voordat ik een slaaf zal zijn, 
zal ik worden begraven 

en naar huis gaan  
naar mijn Vader en gered worden 

 

* 





Lezing: Genesis 4 : 1-8 en 25-26.  

Adams zonen 

4 
1   De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, 

zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn 
ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, 
‘heb ik het leven geschonken aan een man!’  

2   Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel.  
Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.  

3   Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer  
van wat hij had geoogst. 



Lezing: Genesis 4 : 1-8 en 25-26.  
 

4   Ook Abel bracht een offer;  
van de eerstgeboren dieren van zijn kudde 
koos hij de mooiste uit.  
De HEER merkte Abel en zijn offer op,  

5   maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. 
Dat maakte Kaïn woedend,  
zijn blik werd donker.  

6  De HEER vroeg hem:  
‘Waarom ben je zo kwaad,  
waarom kijk je zo donker?  



Lezing: Genesis 4 : 1-8 en 25-26.  
 

7   Handel je goed, dan kun je toch iedereen  
recht in de ogen kijken?  
Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, 
begerig om jou in haar greep te krijgen;  
maar jij moet sterker zijn dan zij.’  

8   Kaïn zei tegen zijn broer Abel:  
‘Laten we het veld in gaan.’  
Toen ze daar waren,  
viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.  



Lezing: Genesis 4 : 1-8 en 25-26.  
 

25 Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn 
vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld.  
Ze noemde hem Set, ‘want,’ zei ze,  
‘God heeft mij in de plaats van Abel,  
die door Kaïn is gedood,  
een ander kind gegeven.’  

26 Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. 
In die tijd begon men de naam  
van de HEER aan te roepen. 

* 





Lied 130 : 1, 



Lied 130 : 1. * 





Lezing: Lucas 23 : 39 - 43. 
39Eén van de gekruisigde misdadigers zei 

spottend tegen hem:  
‘Jij bent toch de messias?  
Red jezelf dan en ons erbij!’  

40Maar de ander wees hem terecht met de 
woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor 
God nu je dezelfde straf ondergaat?  

41Wij hebben onze straf verdiend  
en worden beloond naar onze daden.  
Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 

 



Lezing: Lucas 23 : 39 - 43. 
42En hij zei:  

‘Jezus, denk aan mij  
wanneer u in uw koninkrijk komt.’  

43Jezus antwoordde:  
‘Ik verzeker je:  
nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ 

* 





Lied 130 : 2, 



Lied 130 : 2. * 





Lied 146a : 1, 2, 4. (KOOR) 
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Lied 146a : 1, 2. 4. (KOOR) 



Lied 146a : 1, 2, 4, (ALLEN) 
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Staande: Geloofsbelijdenis: lied 340b 
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Staande: Geloofsbelijdenis: lied 340b * 





 

 

 

 

2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 
NL 35 RABO 0373 7266 51 





Staande: Lied 686 : 1, 2, 3. 
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Staande: Lied 686 : 1, 2, 3. * 






