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Vooraf: maandagavond heeft de kerkenraad het besluit genomen de Tafeldienst tot
nader orde uit te stellen. Er is deze zondag dus geen Avondmaal.
Gezien de opmars van het corona virus heeft de landelijke kerk nieuwe richtlijnen uit
doen gaan met daarin een zeer dringend advies aan gemeenten om die op te volgen.
Daar heeft de kerkenraad mee ingestemd. Dat betekent dat in de maand oktober
slechts dertig mensen de kerkdienst in de Ter Coulsterkerk kunnen bijwonen.
Elders op de web-site leest u hoe u zich kunt aanmelden. Ik hoop dat die dertig er
zullen zijn. Er zullen echter weer meer mensen afhankelijk zijn van de on-line
uitzending. Samen met de musici en zangers zullen we proberen goed te beluisteren
diensten te verzorgen. 

Ds. Hanneke Ruitenbeek

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Op de drempel:

v. De wereld hoort God toe
a. net als de aarde en al haar bewoners
v. Hoe goed is het en een wonder ook
a. om samen iets van het leven te maken
v. Liefde en geloof gaan samen op
a. recht en vrede gaan hand in hand
v. Wanneer de leerlingen van Christus zouden zwijgen
a. zouden de stenen het uitroepen
v. Open onze harten, God,
a. en wij zullen uw liefde uitdragen.

Lied For the beauty of the earth

For the beauty of the earth, for the glory of the skies
For the love which from our birth over and around us lies



'Lord of all, to Thee we raise This our joyful hymn of praise
For the beauty of each hour of the day and of the night
Hill and vale and tree and flow'r sun and Moon and stars of light

'Lord of all, to Thee we raise this our joyful hymn of praise
For the joy of human love brother, sister, parent, child 
Friends on earth and friends above For all gentle thoughts and mild 

'Lord of all, to Thee we raise this our joyful hymn of praise 
For each perfect gift of Thine to our race so freely given
Graces human and divine flow'rs of earth and buds of heav'n 
Lord of all, to Thee we raise this our joyful hymn of praise

Over deze zondag

Gebed

Lied 413 ‘Grote God, wij loven U’.

Grote God, wij loven U, Heer o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan. Alle eng’len die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’toe!

Heer, ontferm U over ons, open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan - laat ons niet verloren gaan.

Lezen Psalm 119: 1 - 8 uit: psalmen vrij van Huub Oosterhuis

Lezen Marcus 10: 15 - 24a

Lied Thy Word

Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path
When I feel afraid think I've lost my way
Still you're there right beside me    And nothing will I fear
As long as you are near please be near me to the end
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path
I will not forget your love for me and yet my heart forever is wandering
Jesus be my guide and hold me to your side
I will love you to the end nothing will I fear as long as you are near
Please be near me to the end
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path

Overweging



Luisteren naar Wil je opstaan en Mij volgen? Iona I. 40

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Wil je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Gebeden

Slotlied  Lied 426 God to enfold you / God zal je hoeden

God to enfold you, Christ to uphold you,
Spirit to keep you in heavens sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
lead you through darkness into the light.

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Wegzending en Zegen


