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beantwoord met:


  

Orde van Dienst op 14 oktober 2018.
De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot Advent
is groen, de kleur van de verwachting.
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Lied 305 (staande)

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over lied 214 - Bernard Winsemius (*1945)

Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Licht van Pasen (met de kinderen)
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 ga ons
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Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
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120

(bij het aansteken van de kaarsen)
o: Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad. (Psalm 119: 105)
We zijn stil en openen ons hart voor God
Lied 214: 1 (a), 2 (a), 3 (v), 4 (m), 5 (v),
6 (m), 7 (a), 8 (a)
Bemoediging en toenadering (staande)
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
g: ZIE ONS HIER STAAN.
o: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, g: WEES ONZE HULP.
o: en dat Gij ons bij name kent, g: LEER ONS U KENNEN.
o: Als wij hebben gezondigd tegen U en elkaar
g: VERGEEF ONS DAN IN JEZUS' NAAM.
o: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, g: WEES HIER AANWEZIG. AMEN
Psalm 27: 2, 4
We gaan zitten.
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om ver - licht op weg

te gaan.

De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan
en gaan naar hun eigen ruimte.

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Deuteronomium 15: 1-11
Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen.
2Dat 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. 3Van een buitenlander mag u wel betaling
vorderen, maar wat u van een volksgenoot te goed hebt
moet u kwijtschelden.
4Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal
de HEER u zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven,
5tenminste, als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u
vandaag voorhoud zorgvuldig naleeft;

6dan 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. 7Zou 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, 8maar u
moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij
nodig heeft. 9Wees niet zo berekenend om bij uzelf te
denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijt-schelding,
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.
10Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw
God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt.
11Armen 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.

Preek
Lied 342 (staande)

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel:
Allein Gott in der Höh' sei ehr BWV664 –
J.S. Bach (1685-1750)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):


  

Psalm 119: 47



Heer on - ze

Marcus 10: 17-31

•

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?’ 18Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed?
Niemand is goed, behalve God. 19U 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.’ 20Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn
jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ 21Jezus 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.’ 22Maar de man werd somber toen hij dit
hoorde en ging terneer-geslagen weg; hij had namelijk veel
bezittingen. 23Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn
leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het
koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24De 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.’
26Nu 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.’
28Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles
achtergelaten om u te volgen!’ 29Jezus zei: ‘Ik verzeker
jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of
kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van
mij en het evangelie, 30zal 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. 31Vele eersten zullen de
laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

We gaan staan.

Lied 712

 

 

God, wij

   



bid-den U, ver - hoor ons.

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.

Lied 754 (melodie lied 745)
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:





(a):





ã

A - men.

Orgelspel
Preludium en fuga in g BWV 535 – J.S. Bach
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

