Orde van dienst, zondag 9 augustus 2020
Ter Coulsterkerk te Heiloo
Verhaallijn ‘Is de Heer nog wel bij ons?’
Over Gods aanwezigheid en Stem
Voorganger ds. Hanneke Ruitenbeek
Organist Gerard Leegwater
Zang Suzanne Leegwater en Joyce Baaij

Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling van dienst
Gezongen Lied 291c ‘Onze hulp is de naam van de Heer’
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is voor ons een barmhartige Vader
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
Onze hulp is de naam van de Heer
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
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.
Gebed
Over deze zondag
Samen lezen Psalm 29 (bewerking naar het Iona-Abbey worhip book)
Een Psalm van David
Geef God de eer, jullie machten van de hemel!
Erken God! Eer zijn macht!
Erken de glorierijke naam van God;
buig je voor zijn pracht en heiligheid.

De stem van God klinkt in de zeeën,
en echoot over de oceanen.
De krachtige stem van God
wordt overal gehoord.
De stem van God splijt ceders,
de ceders van de Libanon
en laat bergen opspringen als kalfjes,
de berg Hermon als een stiertje.
De stem van God laat licht flitsen,
en het zand van de woestijn dwarrelen.
De woestijn van Kades huivert en kronkelt.
Door de stem van God baart de hinde haar kalfje.
God heeft zijn troon boven de wateren,
waar Hij koning is, voor altijd.
Geef kracht aan uw mensen God,
en zegen hen met uw vrede.
Lezing 1 Koningen 19: 9 - 13
‘The Sound of Silence’, gezongen door Suzanne en Joyce
Lezing Matteüs 14: 25 - 32
Gezongen Lied 933: 1 t/m 3 ‘Gij ziet ons vechten met de macht’
Gij ziet ons vechten met de macht
van dood en chaos, angst en nacht.
Gij komt ons reddend tegemoet
en treedt de golven met uw voet.
Maar wij herkennen niet uw gaan
en zien U voor een spookbeeld aand,
want mateloos zijn wij verblind
in ons gevecht met storm en wind.
Heer, dwing de stormwind weg te gaan
en raak ons met uw geestkracht aan,
opdat wij over ‘t boze tij
het land zien aan de overzij.
Overweging

Gezongen Een lied van verwondering
van Alfred Bronswijk, uit: Rakelings nabij. Mel. Gezang 466 (LvK):
Als God mijn God maar voor mij is
Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.
Gebeden
Zegenlied Lied 426 ‘God zal je hoeden’
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

