ORDE VAN DIENST, zondag 15 april 2018
Ter Coulsterkerk te Heiloo
Voorganger ds. Hanneke Ruitenbeek
Organist Sybren Boukes
‘One More Voice’ o.l.v. Paul van Venrooij
Piano Saskia Terpstra

Voor de dienst: orgelspel en One More Voice EVIDENCE OF GRACE
Zo velen leven zonder doel, zo velen zijn eenzaam, vermoeid, verdrietig, verlangend naar huis.
Zoekend naar iets dat ze niet kunnen vinden Heer, laat uw liefde schijnen op mijn pad.
Dit is mijn gebod: pak je naaste bij de hand en hou van hem zoals ik jullie liefheb.
Laat de warmte van je omhelzing hem kracht geven om de weg te gaan.
Laat jouw liefde een getuigenis zijn van genade.
Kinderen die honger lijden terwijl ouders vechten voor brood;
Maar hun harten zijn verloren en leeg.
Gebroken mensen vragen zich af: “God waar bent U?”
Deel mijn hart met hen die huilen en breng hen terug bij mij.
Geef de hongerigen te eten. Geef hen meer dan tranen te drinken.
Geef de gebrokenen een plaats aan Jezus voeten!

Welkom door de ouderling van dienst
Scheppingslied Lied 978: 1 en 3 (Aan u behoort, o Heer der heren)
Moment voor stilte en drempelgebed
Over deze zondag
Gebed
One More Voice BLESS THE LORD
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.
De Heer is barmhartig en vol liefde, De Heer is geduldig en vol genade.
God behandelt ons niet naar ons zonden en vergeldt ons niet naar onze fouten.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo hoog zijn God’s wegen
boven onze wegen, zo is de liefde van God voor ons.

Kinderen naar de nevendienst
Psalm 139: 1 - 12

One More Voice: KEN JE MIJ Tekst: Huub Oosterhuis
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ogen die door de zon heen kijken. Zoekend naar de plek waar ik woon.
Ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet voelt als ik, niet koud en hooghartig? Ken je mij?.........
‘k Zou één woord willen spreken dat waar en van mij is. Dat draagt wie ik ben, dat het houdt.
‘k Zou één woord willen spreken dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt:
Ik ben jou zuiverste zelf, vrees niet, versta mij, ik ben. Ken je mij?........
Ben jij de enige voor wiens ogen niets is verborgen van mijn naaktheid.
Kan jij het hebben, als niemand anders, dat ik geen licht geef, niet warm ben,
dat ik niet mooi ben, dat geen bron ontspringt in mijn diepte.
Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte, gezien, genomen, door niemand anders?
Zou dat niet veel teveel waar zijn? Zou dat niet veel te veel waar zijn? Ken je mij?.........

Johannes 21: 1 - 3; 15 - 17
One More Voice: YOU ARE MINE
In de stilte zal ik tot je komen, ik zal al je angsten wegnemen.
Je zult mijn stem horen, ik kies voor jou, wees maar stil en weet dan ik er ben.
Ik ben de hoop voor wie zich wanhopig voelt, de ogen voor allen die verlangen om te zien.
In het donker van de nacht zal ik je licht zijn, kom en vind rust bij mij.
Wees niet bang, ik ben met je. Ik heb je bij je naam geroepen.
Kom en volg mij, ik zal je thuis brengen; ik hou van je en je mag mij toebehoren
Ik ben de kracht voor alle wanhopigen, genezing voor hen die zijn vernederd.
Alle blinden zullen zien, de kreupelen zullen huppelen, en ieder zal mijn naam weten.
Ik ben het woord dat leidt naar vrijheid, ik ben de vrede die de wereld niet kan geven.
Ik roep je naam, zal al je pijn op mij nemen. Sta op, nu, ga, en leef!
Wees niet bang. Ik heb je bij je naam geroepen. Kom en volg mij, Ik zal je thuis brengen;
Ik hou van jou en je mag mij toebehoren.

Overweging
Zingen Lied 653: 1 en 6 (U kennen, uit en tot U leven)
Gebeden
Collecte
Slotlied Lied 422: 1 t/m 3 (Laat de woorden)
Wegzending en Zegen

