
ORDE VAN DE DIENST
1810140930
Vroomshoop, Kerkelijk Centrum Het Anker

Lied vooraf 216 Dit is een morgen

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING
Intochtslied staande 100 Juich Gode toe, bazuin en zing

Stil gebed
Votum en groet
Lied 195 Klein Gloria

Gebed
Lied Opw. 334 / Hemelhoog 679 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Onderricht Romeinen 6:3-5

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Lied bij binnenkomst van de dopelingen Hemelhoog 428 Jezus is de goede herder

Doopwater
Dooponderricht
Doopgebed
Lied You Tube Opwekking 599 Kom tot de Vader

Doopvragen en -gelofte
Doop

Daniël Marsman
Vince Jarne Mulderij
Sarah Reefhuis
Lenn Schuurhuis
Maaike Westenberg

Doopkaars
Doopboek
Lied staande 348:1,9 Heer van uw kerk

DIENST VAN HET WOORD
Dank voor de doop en gebed bij het lezen van de Bijbel
Lied You Tube Opwekking kids 4 Is je deur nog op slot

>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Marcus 10:23-31
Lied 105:3 God, die aan ons zich openbaarde

Preek
Lied 991:1,5,7,8 De eersten zijn de laatsten

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden
Gaven
>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald
>>>>> de kinderen van de zondagsschool komen in de kerkzaal

Lied staande 425 Vervuld van uw zegen

Zegen



Marcus 10:23-31

Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het 
koninkrijk van God binnen te gaan.’ De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei 
nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 
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.’ Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen 
elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat 
onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ Petrus nam het woord en zei: 
‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die 
broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij
en het evangelie, zal 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. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’






