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Thema: Rijk in het Rijkdom 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied          Psalm 146: 1 en 3  
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Woorden van genade 

Loflied  Lied 305 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

Wetslezing 

Zingen  Lied 119a: 1 en 4 
1. Uw woord omvat mijn leven en tilt het aan het licht. 
Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht? 
Uw woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven 
de woorden in mijn mond. 



4. God, laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Deuteronomium 15: 1-11 
door Erik-Jan vd Mheen 
    
Zingen  Psalm 119: 47 en 49 
47. Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht, 
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen. 
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd, 
wees Gij om mij genadiglijk bewogen. 
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht 
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge. 

49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal ’t als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 

Lezen   Marcus 10: 17-31 

Zingen  Lied 843 
1. Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of mij geven, gaandeweg? 

2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 

3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 

4. Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

In memoriam Roelof van Stormbroek 
Zingen  Psalm 43: 4 (o.b.) 
4. Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik juichend stem en snaren 
ten roem van zijne goedheid paren, 
die na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt.  

Gebeden 



Collecte   
Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Als mensen leren geven 
   Liederen ter bemoediging 46 - mel. 657 
1. Als mensen leren geven 
en delen met elkaar, 
dan vieren wij het leven 
en wordt de vrede waar. 
Als mensen durven dromen 
van het beloofde land 
dan kan er liefde komen, 
gaan mensen hand in hand. 

2. Als mensen willen nemen 
steeds groter en steeds meer, 
dan worden vrienden vreemden 
daalt haat op aarde neer. 
Maar als wij leren horen 
naar wat Gods woord ons vroeg, 
dan is voor alle mensen 
de aarde groot genoeg. 

3. Laat ons oren horen, 
laat onze ogen zien: 
Het goeds waarvan wij dromen, 
het is er al misschien. 
Als wij aan vrede werken 
met hand en hart en mond, 
dan zul je dat gaan merken 
de hele wereld rond. 

Wegzending en zegen  


