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Stilte
Zingen 981: 1 en 2
1
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Bemoediging en groet
Zingen 981: 3 en 4
3
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Laten we als gebed zingen: 833
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.

Nim my nim my sa’t ik bin
toan my sa’t ik wêze sil
set Jo segel op myn hert
en libje’yn my

Als Kyrië zingt Sonja 'Kan ik iets voor je doen' van De Dijk,
onder pianobegeleiding van Meine Verbeek

Eerste lezing: Genesis 2
Genesis 2: 4b tot en met 9 dan verder vanaf vers 15 tot en met 18 en dan vers 21 t/m 25
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; 6wel was er

water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7Toen 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. 9Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen,
met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van
de kennis van goed en kwaad.
15

God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te
waken. 16Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet
van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je
onherroepelijk sterven.’
18
God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem
maken die bij hem past.
21
Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij
een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22Uit de rib die hij bij de mens
had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23Toen
riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die
zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’24Zo komt het dat een man zich losmaakt van
zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
25
Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

Zingen Lied 788: 1 en 2
1
God die in het begin
uit aarde, naar zijn beeld,
de mensen voor elkaars
geluk geschapen heeft,
Hij doet u samen zijn,
Hij maakt u man en vrouw,
elkanders brood en wijn,
elkanders woord van trouw.

2
Zoals van meet af aan
een mens geen antwoord vindt,
als hij niet door een mens
ten diepste wordt bemind,
zo zult gij nu voortaan
in liefde en in leed
elkanders antwoord zijn,
één lichaam en één geest.

Tweede lezing: Genesis 3: 1 t/m 13
31Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het
sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen
enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’
antwoordde de vrouw, 3‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons
verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat
toch, dan zullen we sterven.’ 4‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5‘Integendeel,
God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als
goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’6De vrouw keek naar de
boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het
aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at
ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7Toen gingen hun
beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren
aan elkaar en maakten er lendenschorten van.8Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in
de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem

tussen de bomen. 9Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10Hij antwoordde: ‘Ik
hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11‘Wie heeft je
verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te
eten?’ 12De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft
mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 13‘Waarom heb je dat
gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid
en toen heb ik ervan gegeten.’

Zingen Lied 788: 3
3
Zoals ten einde toe
de mensen twee aan twee
hun lange wegen gaan,
en God gaat met hen mee,
zo zal Hij met u zijn
in leven en in dood,
Hij wordt uw brood en wijn –
en dit geheim is groot.

Verkondiging.
Tijdens verkondiging zingt Sonja:
'Als ze al kind' van Liselore Gerritsen
en 'Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald' van Herman van Veen.
Na de verkondiging zingt Sonja:
‘Als de liefde niet bestond' van Toon Hermans/Wende Snijders

Zingen Lied 657: 1 en 4
1
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Gebeden
Zingen Lied 423: 1
1
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

4
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zingen Lied 423: 2 en 3
2
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

*******
Vanavond om 19.30 uur is er weer een Taizé viering
in deze kerk. Allen van harte welkom

*******
Collecten:
De 1e collecte is voor de Diaconie: Ouderen in de knel
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
1e Collecte: Diaconie

De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

2e Collecte: Kerk

*******
Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevr. F. Post‐de Kroon De Harste 11 afdeling De Stinzen.

Uit de gemeente
In de afgelopen periode zijn overleden:
Gerrit Jan Gerritsen, op de leeftijd van 74 jaar
Nolkje Schippers‐Haijtema, op de leeftijd van 84 jaar

*******

