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Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied psalm 150a (‘Geprezen zij God, Gij engelenkoor’)
stil gebed
aanvangswoord
groet
lied 280:1,3,4,5 en 7 (‘De vreugde voert ons naar dit huis’)
gebed
genadeverkondiging
psalm 25: 3 en 2 (‘Denk aan ’t vaderlijk meedogen...’)
Gebed
Kinderen naar de Kinderkerk
schriftlezing: Matteus 19:16-26 (NBV) door Bert Oost)
kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester,
wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te
verwerven?’
17Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er
maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je
dan aan zijn geboden.’
18‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen
moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis
af,
19toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste
lief als uzelf.’
20De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer
doen?’
21Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar
16Nu

huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de
armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna
terug en volg mij.’
22Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij
had namelijk veel bezittingen.
23Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts
met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel
binnengaan.
24Ik zeg het jullie nog eens: het 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.’
25Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en
vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’
26Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat
onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’
lied 991:1,2,3,6,7 en 8 (‘De eersten zijn de laatsten’)
verkondiging
lied 912:1,2,3 en 6 (‘Neem mijn leven, laat het Heer...’)
Gebeden door Jan Post en ds. Jan Swager
collecte
lied 675 (‘Geest van hierboven’)
zegen
Amen 4 stemmig

