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Welkom
Orgelspel: lied 982, 1 en 2: 'In de bloembol is de krokus´
In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
Lezing: Marcus 10, 13-22
De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem
te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat
zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me
komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe
aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat
voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de
kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te
leggen.
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?’ Jezus antwoordde:
‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 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.’ Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me
daaraan gehouden.’ 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.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde
en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.
Overdenking
Orgelspel: Lied 843: ‘Wat te kiezen’
Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of mij geven, gaandeweg?
Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werft en wat mij leeft,
is het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.
Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.
Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.
Gebeden en zegenbede
Orgelspel: Lied 912, 1–3: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

