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Ter Coulsterkerk te Heiloo

Thema ´Wat is de mens dat U aan hem denkt´
(Psalm 8). Over helden en heiligen

Voorganger ds. Hanneke Ruitenbeek
Organist Sybren Boukes
Zang Paul van Venrooij

Orgelspel voor de dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet: Lied 287: 1 en 5- samen uitgesproken -

v. Rond het licht dat leven doet
    groeten wij elkaar met vrede;
a. wie in voor en tegenspoed
    zegen zoekt, mag binnen treden.
v. Bij de Heer zijn wij hier thuis,
a. kind aan huis.
v. Rond het licht dat leven doet
    groeten wij elkaar met vrede;
a. Paaslicht straal ons tegemoet,
    zegen wie uw liefde delen, -
v. Licht dat dit geheim behoedt:
a. God is goed.

Over deze zondag

Op de drempel - samen uitspreken -

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.



Paul zingt een Morgenlied Lied 216: 1, 2 en 3 ´Dit is een morgen´

Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Kyriëgebed Lied 997 (gelezen)

Orgelmuziek Lied 195 ‘Ere zij de Vader en de Zoon’.

Eerste lezing Psalm 8

Tweede lezing Galaten 3: 25 - 29

Paul zingt Lied 969: 1 en 3 ‘In Christus is noch west noch oost’

In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost de wereld door zijn woord.

Geliefden, sluit u dan aaneen, vanwaar en wie ge’ook zijt;

als kind’ren om uw Vader heen en Christus toegewijd.

Derde lezing 1 Johannes 4: 1 - 4

Overweging

Paul zingt Lied 990: 1, 2 en 6 ‘De laatsten worden de eersten’

De laatsten worden de eersten,
wie knielden krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar een zoon.

O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

De laatsten worden de eersten,
wie knielden krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Woorden van geloof (Iona-Abbey, worship book)

v. Met heel de kerk
a. belijden wij dat wij zijn gemaakt naar het beeld van God,



    dat Christus ons zijn vriendschap biedt,
    dat wij geïnspireerd worden door de Geest’.
v. Met mensen overal
a. belijden wij dat Gods goedheid in ons werkt
    en dieper wortelt dan alle kwaad.
v. Met heel de schepping
a. vieren wij het heilige wonder van het leven,
     Gods weg met ons
     die zich in ons en de wereld openbaart.

Gebeden geopend met Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’. 
- respons na‘Zo bidden wij samen’: Heer, onze God, wijs ons uw weg

Aankondiging van de collecten - bij de uitgang staan manden klaar -

Afsluiting lied 1002: 1 en 4 - samen uitspreken -

a. Een volk op weg gezet    om vrede tegemoet te gaan:
    de toekomst is aangezegd.   Moet doorverteld, verstaan, gedaan.
    Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?   Wij gaan.

v. Wat wordt gezongen onderweg?    Een levenslied tegen de dood:
    ‘Hij heeft de groten neergehaald    en kleine mensen maakt Hij groot’.
a. Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,  zegenen elkaar de toekomst in.
     Wij struikelen en staan weer op:  iedere dag een nieuw begin.

Paul zingt een Zegenlied Lied 423: 1 t/m 3 ‘Nu wij uiteengaan’

Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goed in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Wegzending en Zegen


