
 

 

 

 

PG De Westhoek te Sluis

 

Zondag 1 januari 2023, 10.00 uur  

 

Mariakerk Cadzand
 
 

 

Voorganger: ds. Vrouwkje Dees 

Organist: Kees van Garderen 

Ambtsdragers: Jos Bakker  

Ad Stoffels, Arnold Scheele 

lector: Ad Stoffels 

Kinderkring: Suzanne Smit 

 

De collecte bij de uitgang is bestemd voor  

kerkrentmeesters, de tweede collecte voor 

stichting Timon. 

 

De bloemen gaan met een groet van de 

gemeente  

naar: dhr M. Leenhouts, Sluis en 

dhr A.Brasser, de Stelle. 

 

Na de dienst is er koffie en thee in de kerk. 

 

OM TE BEGINNEN 

 

Woord van welkom 

 

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. 

 

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 samenzang  

OPENINGSLIED Ps. 98: 1 en 4   

 

BEMOEDIGING en GROET 

 

 samenzang LIED 486: 1 en 4   

Midden in de winternacht 

 

GEBED om ontferming 

       z      ‘H       f    U’(  i      ) 
 

samenzang GLORIALIED 506: 1, 2 en 4  

Wij trekken in een lange stoet 

 

HET WOORD GELEZEN, GEZONGEN EN 

UITGELEGD 

 

Gebed van de zondag  

de kinderen gaan naar de kinderkring, we zingen: 

 

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  

 

Genesis 1: 1 – 5 (lector) 

 

 



In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De 

aarde was woest en doods, duisternis lag over de  

oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 

3 G   z i: ‘L        ich  zij ,’       w    ich . 4 G   

zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht  

van de duisternis. 5 het licht noemde Hij dag, de  

duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het 

werd morgen. De eerste dag. . 

 

Genesis 1: 26  - 2:3 
26 
G   z i: ‘L     Wij               i      

evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen 

over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 

over het vee, over de hele aarde en over alles wat 

daarop rondkruipt. 
27 

God schiep de mens als zijn 

evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, 

mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 
28

 Hij 

z       h      z i       h  : ‘W      uch b       

word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je 

gezag: heers over de vissen van de zee, over de 

vogels van de hemel en over alle dieren die op de 

            uip  .’
 29

 O   z i G  : ‘Hi  bij    f    

jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen  

op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 
30

 Aan de 

dieren die in het wild leven, aan de vogels van de 

hemel en aan de levende wezens die op de aarde 

      uip  ,    f                p                  .’ 

En zo gebeurde het. 
31

 God zag alles wat Hij had 

gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het 

werd morgen. De zesde dag.  
2:1

 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom 

voltooid. 
2 
Op de zevende dag had God zijn werk 

voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk 

dat Hij gedaan had.
 3

 God zegende de zevende dag 

en heiligde die, want op die dag  rustte Hij van heel 

zijn scheppingswerk.  

 

we luisteren  naar LIED: 322  

Die chaos schiep tot mensenland    

 

LEZING (voorganger) 

 

Johannes 1: 1 - 18 

1:1 In het begin was het Woord, het Woord was bij  

God en het Woord was God.
2 

Het was in het begin 

bij God. 
3
 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord 

is niets ontstaan van wat bestaat. 
4 

In het Woord was 

leven en het leven was het licht voor de mensen.
5 

Het 

licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 

niet in haar macht gekregen. 
6 

Er kwam iemand die 

door God was gezonden; hij heette Johannes.
7
 Hij  

 

kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat 

iedereen door hem zou geloven.
8
 Hij was niet zelf  

het licht, maar hij was er om te getuigen van het 

licht:
9
 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar  

de wereld kwam. 
10

 Het Woord was in de wereld, de 

wereld is door Hem ontstaan en toch kende de 

wereld Hem niet.
11

 Hij kwam naar wat van Hem 

was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet 

ontvangen. 
12 

Wie Hem wel ontvingen en in zijn 

naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om 

kinderen van God te worden.
13 

Zij zijn niet op 

natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 

verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
14

 

Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden 

gewoond, vol van genade en waarheid, en wij 

hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 

enige Zoon van de Vader.
15

 Van Hem getuigde 

J h           hij ui  i p: ‘Hij i  h        wi  i  z i: 

“Di      ij      i           i , w    Hij was er 

 óó   ij!”’
16

 Uit zijn overvloed hebben wij allen 

opnieuw genade ontvangen: 
17

 de wet is door Mozes 

gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus 

gekomen. 
18 

Niemand heeft ooit God gezien, maar de 

enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de 

Vader rust, heeft Hem doen kennen. 

 

LIED 488: In den beginne was het woord 

 

VERKONDIGING  

 

ORGELSPEL 

De kinderen komen terug 

 

samenzang LIED 601:  

Licht dat ons aanstoot in de morgen  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Aankondiging collecte 

 

Dankgebed en Voorbede 

Stil gebed, Onze Vader 

  

WIJ WORDEN DE WERELD INGEZONDEN 

 

staande samenzang  

SLOTLIED 518:1, 5, en 6  

Hoe helder staat de morgenster 

 

HEENZENDING en ZEGEN  

 

Allen zingen: Amen (3X)  

 



 

 

 
 

AGENDA: 

 

KERKDIENSTEN  

 

04-01-2023, 14.30 dienst in Rozenoord 

Voorganger mw. E. Reinhoudt 

 

08-01-2023, 10.00 u 

Dienst in de Open Haven,  Oostburg,  

voorganger  

Mw. T. V.d. Rest – Werner 

 

Opgave voor de cursus christelijke spriritualiteit is 

mogelijk tot uiterlijk 8 januari bij ds. Aart van 

Houweling.  

Voor meer informatie, zie het kerkblad de Brug en 

na 2 januari ook bij de predikant.  
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