
Orde van dienst, zondag 24 januari 2021
Ter Coulsterkerk Heiloo

Verhaallijn Ik voel me (niet) geroepen!
Voorganger ds. Hanneke Ruitenbeek
Organist Gerard Leegwater

De kerkenraad volgt het advies van de RIVM en onze landelijke kerk en heeft besloten
dat er voorlopig in de kerkdiensten niet meer live gezongen gaat worden.
De liederen komen van CD’s en internet. De orgelmuziek die u hoort wordt door
Gerard Leegwater wel live in de dienst gespeeld. 

Orgelmuziek voor de dienst 
Anonymous: Voluntary in A: - Slow en - Allegro 
Henry Heron: Voluntary in G: - Slow en - Allegro 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aanvangslied Lied 286: 1, 2 en 3
uitvoering: Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker
      en het daglicht overwint de nacht,

       zoek je weg niet langer in het duister,
      keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

Refrein: Want het licht...

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

Refrein: Want het licht...
Bemoediging en groet

Drempelgebed



Over deze dienst Ik voel me (niet) geroepen!

Psalm 119: 1 - 8 uit: 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis

Muzikaal intermezzo op orgel: John Stanley: Voluntary in F, - Andante

Eerste lezing 1 Samuël 3: 1 - 10

Muzikaal intermezzo op orgel: John Stanley: Voluntary in F, - Vivace

Tweede lezing Marcus 1: 16 - 20

Iona bundel I, 21 ‘O waar wil je heen gaan?

O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?
En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan?
Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding,
geen eten, geen drinken - hoe kun je bestaan?

O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?
En waarom zoek jij steeds een ander gehoor?
Je twist met de machten. Je eet met verachten.
Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door.

O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?
En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet?
Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde,
geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk geen lied.

O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?
En wat is je missie waar jij je voor geeft?
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je?
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft?

Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten.
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg,
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen.
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg.

Derde lezing Lucas 10: 27

Overweging

Lied 975: 1, 2 en 3 / Iona I,20
Uitvoering in Engels overgenomen van de BBC/ Tekst: John Bell & Graham Maule



Jezus roept hier mensen samen Jesus calls us here to meet him
die in woord, gebed en lied as, through word and song and prayer,
Gods aanwezigheid beamen, we affirm God’s promised presence
geen belofte gaat teniet. Where his people live and care.
Prijs nu God die goed en trouw is, Praise the God who keeps his promise;
prijs de Zoon die mensen kent, praise the Son who calls us friends;
prijs de Geest die als de Trooster praise the Spirit who, among us,
zich naar ons heeft toegewend. to our hopes and fears attends.

Jezus roept ons te belijden Jesus calls us to confess him
hem als Heer van het heelal, Word of Life and Lord of all,
hoeder van ons broze lichaam, sharer of our flesh and frailness,
redder van wie faalt of valt. Saving all who fail or fall.
Zeg het uit, laat elk het horen, Tell his holy human story;
zeg het heilige verhaal, tell his tales that all may hear.
zeg de wereld: Christus’ glorie Tell the world that Christ in glory
is op aarde neergedaald. came to earth to meet us here.

Jezus roept ons tot de ander, Jesus calls us to each other
zo verschillend als wij zijn, vastly different though we are;
ras of huidskleur, rangen, standen - race and colour, class and gender
Jezus trekt geen scheidingslijn. neither limit nor debar.
Ga met vrienden en met vreemden, Join the hand of friend and stranger;
ga met mensen in de straat, join the hands of age and youth;
ga met zaligen en zoekers, join the faithful and the doubter
als het om de waarheid gaat. In their common search for truth.

Gebeden - afgesloten met Lied 369b - Onze Vader
gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble

Slotwoorden

Zegenlied ‘De zegen van God’, gezongen door een kinderkoor

De zegen van God, wens ik jou toe. 
Weet dat Hij je nooit verlaat.
De zegen van God, blijft bij jou, overal waar je gaat.
Vrede voor jou en voor zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

Zegen

Orgelmuziek  John Travers: Voluntary in C, - Slow en - Andante 


