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Orgelspel  
 
Welkomstwoord en mededelingen namens de 
kerkenraad 
 
Intochtslied: Psalm 130: 1  
 

Uit diepten van ellende  
roep ik tot U, o Heer.  

Gij kunt verlossing zenden,  
ik werp voor U mij neer.  

O laat uw oor zich neigen  
tot mij, tot mijn gebed.  

Laat mij gehoor verkrijgen,  
red mij, o Here red!  

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Psalm 130: vers 3 en 4   

3. Ik heb mijn hoop gevestigd  
op God de Heer die hoort.  

Mijn hart, hoezeer onrustig,  
wacht zijn verlossend woord.  
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht,  
blijf ik, o Heer, verwachten  

uw lichtend aangezicht.  
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4. Gij al Gods bondgenoten,  
zie naar zijn toekomst uit!  
De Heer is vast besloten  

tot goedertierenheid!  
Hoor aan de goede tijding:  

Hij geeft in zijn geduld  
aan Israël bevrijding  

van onrecht en van schuld.  
 

Aansteken paaskaars  
 
Kyriegebed  
 
Zingen: Lied 299e   

Heer, ontferm u,  
Heer, ontferm u,  

Christus, ontferm u,  
Christus, ontferm u,  

Heer, ontferm u over ons,  
Heer, ontferm u over ons.  

 
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  

en op aarde vrede in mensen  
van zijn behagen.  

Wij loven U, aanbidden U,  
vereren en zegenen U.  

Wij danken U om uw glorie!  
Hemelse koning, God over allen,  

Vader van mensen!  
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Jezus Messias, één met de Vader.  
Lam van God, die weg draagt de zonden  

van heel onze wereld:  
geef uw ontferming!  

Heilig, heilig zijt Gij alleen  
Heer, Allerhoogste,  

Jezus Messias, heilige Geest,  
glorie van God!  

U alle eer, nu en altijd.  
Amen, amen, amen.   

 
Inleiding op de lezingen  
 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest  
 
Gesprek met de kinderen; aansluitend zingen we:  

 
We gaan voor even uit elkaar  

en delen nu het licht.  
Dat licht verteld ons iets van God  

op hem zijn wij gericht.  
 

Wij geven Gods verhalen door  
en wie zich openstelt  

ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.  

 
Straks zoeken wij elkaar weer op  

en elk heeft zijn verhaal  
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het licht verbindt ons met elkaar  
het is voor allemaal  

 
Eerste lezing: Deuteronomium 15: 1-11   
151Elk 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 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 
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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. 
 
Zingen: Lied 1008  

1. Rechter in het licht verheven,  
koning in uw majesteit,  

louter ons geringe leven,  
scheld ons onze schulden kwijt,  
laat uw vleugelen ons omgeven,  

troost ons met uw tederheid.  
 

2. Hoor de bittere gebeden  
om de vrede die niet daagt.  

Zie hoe diep er wordt geleden,  
hoe het kwaad de ziel belaagt.  
Zie uw mensheid hier beneden,  
wat zij lijdt en duldt en draagt.  

 
3. Houd wat Gij hebt ondernomen,  

klief het duister met uw zwaard.  
Kroon de menselijke dromen  

met uw koninkrijk op aard.  
Laat de vrede eindelijk komen,  
die uw hart voor ons bewaart.  
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Tweede lezing: Marcus 10: 17-31  
 
17Toen 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 terneergeslagen 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 allesmogelijk.’ 28Petrus nam 
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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. 31 
Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de 
eersten. 
 
Zingen: Lied 843  
 

1. Wat te kiezen, leven, dood,  
afgod geld, genade brood? 

Alles houden wat ik heb,  
of mij geven, gaande weg?  

 
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.  
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4. Wat te kiezen, leven, dood,  
afgod geld, genadebrood?  

Alles houden wat ik heb,  
of Hem volgen op zijn weg.  

 
Preek  
 
Zingen: Lied 991: vers 1, 2, 3, 4 en 8  
 

1. De eersten zijn de laatsten,  
wie nakomt gaat voorop,  

zij moeten zich niet haasten,  
die leven van de hoop.  

 
2. God moge ons behoeden,  

wij zien elkander aan,  
de broeder kent de broeder  
als een die voor moet gaan.  

 
3. Zo staat het voorgeschreven,  

zo is het steeds voorzegd,  
wie achter is gebleven  

krijgt eerstgeboorterecht.  
 

4. Het onderste komt boven,  
de torens vallen om,  

het woord is aan de doven,  
de waarheid aan de droom.  
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8. De eerste zijn de laatsten,  
wie nakomt gaat voorop!  

Kies dan de goede plaatsen  
en geef uw hart aan God.  

 
Gelegenheid om een kaarsje te ontsteken  
 
Voorbede, stil gebed, Onze Vader   
 
Slotlied 416  

 1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  
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Zegen  
 
Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
 
 
Na afloop kunt u uw gaven geven in de mandjes voorin 
de kerk  
 
Collecte: 
 
1: Diaconaal werk plaatselijk  
2: Catechese en educatie  
 
 
Na afloop wordt u verzocht plaats te nemen voor het 
Gemeenteberaad.  Aansluitend is er gelegenheid om een 
kopje koffie of thee te drinken.  
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Zondag 17  oktober zal ds. O. Haasnoot uit Usselo 
voorgaan in de dienst. Aanvang: 10.00 uur. U bent dan 
weer van harte uitgenodigd.  


