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Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 272
'Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid'
Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: 272 vers 1 en 4 (de gemeente gaat staan t/m het drempelgebed)
Groet:
Voorganger:
Gemeente:
Bemoediging:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!

Onze hulp in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door zijn zoon Jezus Christus en
door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen!
Drempelgebed: (daarna gaan allen zitten)
Lied: Psalm 119 vers 46, 47 en 48
Aansteken van de kaarsen: door het kind van de zondag
Kyrielied en Gloria: lied 299e

DE SCHRIFTEN
Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst
Kinderlied: lied 806
1 Zomaar te gaan met een stok in je hand, / zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand; / eindeloos ver is ‘t beloofde land.
2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
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3 Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.
De kinderen verlaten de kerk voor de kindernevendienst
Eerste schriftlezing: Deuteronomium 15: 1-11
1
Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen.
2
Dat houdt het volgende in: elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem
heeft geleend zijn schuld kwijtschelden; hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder,
niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam
van de HEER. 3 Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, maar wat u
van een volksgenoot te goed hebt moet u kwijtschelden.
4
Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen
in het land dat hij u in bezit zal geven, 5 tenminste, als u hem gehoorzaamt en
de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig naleeft;
6
dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan
veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over
veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
7
Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven toch
iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten.
U mag uw hand niet op de zak houden,
8
maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft.
9
Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van
de kwijtschelding, komt eraan – waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw
volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood
klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend.
10
Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom
zegenen in alles wat u doet en onderneemt.
11
Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te
zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.
12
Wanneer iemand uit uw volk, een Hebreeuwse man of vrouw, zich als slaaf of
slavin aan u verkoopt, moet deze u zes jaar lang dienen; in het zevende jaar
moet u hem of haar de vrijheid teruggeven. 13 Wanneer u dan de betreffende
persoon in vrijheid laat vertrekken, mag u hem niet met lege handen laten
gaan. 14 U moet hem met gulle hand een deel geven van uw kudde, van uw
graan en uw wijn, of van wat de HEER u ook maar heeft toebedeeld.
15
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u
bevrijdde. Daarom geef ik u vandaag dit gebod.
Psalm 92: vers 1, 2 en 3
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Schriftlezing NT: Marcus 10 : 17-31
17
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op
zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen
aan het eeuwige leven?’
18
Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.
19
U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen
vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’
20
Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’
21
Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar
huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een
schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’
22
Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij
had namelijk veel bezittingen.
23
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor
rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
24
De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens
uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te
gaan: 25het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald
te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
26
Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog
gered worden?’ 27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk,
maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’
28
Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te
volgen!’
29
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of
kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie,
30
zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en
kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd
die komt het eeuwige leven.
31
Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’
Lied: 863 vers 1 t/m 6

Uitleg en verkondiging
Lied: 896 vers 1 t/m 7
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
Stil gebed
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Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen
Inzameling van gaven voor de Diaconie
De kinderen komen terug in de kerk
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 908 'Ik heb U lief'
Slotlied: 908 vers 1, 2, 4 en 6
WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat
Orgelspel: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788):
Sonate II, Allegro (slotdeel)
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Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.

Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week
en graag tot volgende week zondag!
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