LITURGIE
ZENDINGSDIENST

op 2 februari 2020 om 10:00 uur in de Kapel.
Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:

ds. Wijnsma
dhr. Bruinewoud
fam. Horden
dhr. Gremmer
dhr. Zuidersma
mevr. Busstra
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Welkomstlied: Lied 314: 1, 2 en 3

1.Here Jezus, om uw woord 2.Ons gevoel en ons verstand
zijn wij hier bijeengekomen.
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
Laat in 't hart dat naar U hoort
als uw Geest de nacht niet bant,
uw genade binnenstromen.
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
Heilig ons, dat wij U geven
't Goede denken, doen en dichten
hart en ziel en heel ons leven.
moet Gij zelf in ons verrichten.
3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Welkom.
Intochtslied: Psalm 33: 1

1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 33: 2

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

2

Aanvangstwoord en gebed.
Zingen: Lied 283: 1, 2 en 4

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in uw stralen
van uw goedertierenheid.
5.Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij uw roemen
en dit huis zingt met ons mee!
Informatie over project.
Zingen: Lied 845: 1 en 2 (mel. psalm 86)

1. Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
tijd van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood,
tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.
2.Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,
tijd van jagen, nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.
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Schriftlezing: Mattheus 5 : 20 t/m 26. ’20 Want Ik zeg jullie:
als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden
en Farizeeën, zullen jullie het Koninkrijk van de hemel zeker niet
binnengaan. 21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is
gezegd: ‘Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten
verantwoorden voor het gerecht’. 22 En ik zeg zelfs: ieder die in
woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten
verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen ‘nietsnut’ zegt, zal
zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie ‘dwaas’ zegt,
zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. 23 Wanneer je
dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je
broeder of zuster je iets verwijt, 24 laat dan je gave bij het altaar
achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer
brengen. 25 Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je
tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter,
draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je
gevangengezet. 26 Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook
de laatste cent betaald hebt.’
Schriftlezing: Mattheus 5 : 38 t/m 42.’38 Jullie hebben
gehoord dat gezegd werd: ‘Een oog voor een oog en een tand voor
een tand’. 39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie je kwaad
doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te
keren. 40 Als iemand een proces tegen je wil voeren en je
onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.
41 En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er
dan twee met hem op. 42 Geef aan wie iets van je vraagt, en keer
je niet af van wie geld van je wil lenen.’
Zingen: Lied 845: 3

3. Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.
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Overdenking.
Na kort moment van stilte zingen we: Lied ‘Breng ons daar
waar mensen leven’ (mel. ‘uren, dagen, maanden, jaren’)

1. Breng ons daar waar mensen leven,
wachtend op een woord van hoop.
Doe ons delen, doe ons geven,
in Uw Geest zijn wij gedoopt.
Laat uw Naam ons leven worden,
rode draad in ons bestaan,
ankervast vandaag en morgen,
kracht en moed om door te gaan.
2. Breng ons daar waar mensen wonen,
geef hen bij elkaar een thuis,
waar ze liefde mogen tonen,
samen delen last en kruis.
Breng ons daar waar in de stilte,
brood gebroken wordt, gedeeld,
waar uw Geest doorheen de kilte,
breekt en zalft en harten heelt.
Dankgebed en voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte is voor het PROJECT
STICHTING GAMBIA VOORUIT. Sinds 2018 steunen wij als
gemeente het project Stichting Gambia vooruit. Stichting Gambia
Vooruit is opgericht door 3 collega’s van het gemeentelijk zwembad
te Emmen. Zij zijn vanaf 2003 bezig om hulp te bieden aan
verschillende projecten. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen de
kans te bieden naar school te gaan. Dit wordt gedaan met het geld
van sponsors, familie, vrienden en hulp uit het bedrijfsleven. Ze
proberen scholen te bouwen en daarnaast kinderen te sponsoren
zodat ze een kans hebben op een goede toekomst. De dames van
Stichting Gambia Vooruit gaan zelf naar het land om alles op poten
te zetten, en toezicht te houden op de projecten. Ze sturen geen
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geld, er wordt pas betaald als men de afspraken nakomt. Alle
materialen worden in Gambia ingekocht. De reis en het verblijf
betalen ze zelf. Kortom het geld wordt besteed waar het voor
bedoeld is! De ZWO commissie vraagt u dit project te steunen door
middel van uw gift tijdens de eerste collecte in deze dienst.
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
Slotlied: Elb 161: 1 en 2

1. Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.

3. O, God die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven,
en spelen in uw hof,
en met de eng'len zingen,
uw glorie en uw lof.

We zingen: Lied 416: 1

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen.
We zingen: Lied 431c (staande)

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om
koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.
--------------------
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BLOEMEN : Zondag 2 februari gaan de bloemen met een hartelijke groet
van de gemeente naar dhr. Rozendaal, Prins Hendrikweg 27.
COLLECTE : 26 jan. = 116,45 voor de diaconie;
= 110,65 voor PKN - collecte Catechese en Educatie.
Zondag 9 februari is de 1e collecte voor de NBV - Noodhulp
Rampenpreventie; 2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.
OVERZICHT DIENSTEN :
9 feb. - 10:00 uur - ds. Akkerman (Hoogeveen);
16 feb. - 10:00 uur - ds. Klaassens (Erica) - m.m.v. Deo Cantate;
23 feb. - 10:00 uur - mevr. Van Vliet (Geesbrug) - Koffiedrinken.
LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 3e kolom
Bijbelgenootschap; 4e kolom - Taizé
Zondag
Mattheüs 5: 1-12
2 feb.
Maandag
Mattheüs 5: 13-26
3 feb.
Dinsdag
Mattheüs 5: 27-37
4 feb.
Woensdag
Mattheüs 5: 38-48
5 feb.
Donderdag
Deut. 28: 1-14
6 feb.
Vrijdag
Deut. 28: 15-26
7 feb.
Zaterdag
Deut. 28: 27-44
8 feb.
Zondag
Deut. 28: 45-57
9 feb.

- rooster Nederlands
Lucas 2: 22-38
Mattheus 24: 32-36
Klaagliederen 3:54-57
Johannes 15: 1-8
Deut. 30: 15-20
Mattheus 5: 1-12
Mattheus 18: 1-4
Mattheus 5: 13-16

ZANG & EVANGELIE : Zondag 2 februari is er weer een Zang en
Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat 63 in Emmen, met veel
samenzang van bekende geestelijke liederen. Voorganger in deze dienst is
ds. Moolhuizen uit Hoogeveen. Medewerking wordt verleend door het Chr.
Zuidlaarder Mannenkoor o.l.v. Frits Vugteveen. Organist: Dick Swama. De
dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
VACATURE DIAKEN : Harma Kleine Deters heeft aangegeven haar
werkzaamheden als diaken niet langer te kunnen vervullen. Daarmee is er
per 1 januari een vacature ontstaan in de diaconie. Gelukkig is Els
Hilbrands bereid gevonden die vacature te gaan vervullen. Bevestiging in
het ambt zal DV plaatsvinden op zondag 1 maart aanstaande, mits
daartegen geen bezwaren worden ingediend. Eventuele bezwaren kunt u
schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, dhr. R. Stevens vóór 2
februari.
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OUDEREN GROEP : Dinsdag 4 februari om 14:00 uur - Gerda van Vliet.
GEMEENTEAVOND TOEKOMST KAPEL : Aan de Wijkgemeentes van de
Protestantse Gemeente Emmen is door de Algemene Kerkenraad gevraagd
vóór 1 juli aan te geven hoe wij denken in een situatie van krimp de
komende tien jaar gemeente te kunnen zijn in onze wijk. De voorstellen
moeten zowel organisatorisch als ook financieel onderbouwd zijn tot in elk
geval 2025. De kerkenraad heeft zich daarover gebogen en wil de
gedachtelijn die is ontstaan graag met de gemeente bepraten in een
speciale gemeentevergadering. Deze gemeentevergadering is gepland op
woensdag 5 februari aanvang 19.30 uur. Als informatie vooraf, wordt er
bij de uitgang na de kerkdienst op zondag 2 februari een korte notitie
uitgedeeld. Dezelfde notitie is eerder uitgereikt op zondag 26 februari.
Gezien het belang van deze gedachte wisseling nodigt de kerkenraad u
allen van harte uit voor deze vergadering.
VOORJAARSVAKANTIE : Van zaterdag 8 februari tot en met zondag 16
februari heb ik een week voorjaarsvakantie. Voor dringende zaken kunt u
contact opnemen met de voorzitter, dhr. M. Gremmer, of de scriba, dhr.
R. Stevens. Met vriendelijke groet, ds. Rob Wijnsma.
KLIEDERKERK : Zondag 9 februari is er weer een Kliederkerk!
Kliederkerk is er voor het hele gezin. Het is iedere keer weer vrolijk en
gezellig. Samen Bijbelverhalen ontdekken door te knutselen, spelen,
proefjes doen, zagen, timmeren, zingen en lekker eten! Het kan allemaal
bij de kliederkerk. Dus kom allemaal op 9 februari van 15:00 - 17.00 uur
naar de Opgang want dit wil je niet missen!
SEMINAR OVER ISRAËL : Dit voorjaar organiseert de Israël commissie
van de Kapel seminars waar ds. Henk Poot drie keer komt spreken over
‘Het geheim van Israël. Het gaat daarbij om: dinsdag 11 februari over de
roeping van Israël (1) - Israël productentafel aanwezig; dinsdag 10 maart
over Jezus en Israël (2); dinsdag 14 april over de kerk en Israël (3). De
avonden beginnen om 19:30 uur in de grote zaal. Info: pastor Lodewijk
Broekman tel. 06 30031716 of lobroekman@solconmail.nl .
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE : Woensdag 12 februari is de
zangavond in de ontmoetingsruimte van de kinsdaapel van 19.30 - 21.00
uur. Iedereen is welkom, en de koffie staat klaar. Voor informatie over de
zangavonden kunt u bellen met Reint Elling, tel. 612500.
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WINTER GROOTHUISBEZOEKEN : Ook in de winter organiseren de
ouderlingen groothuisbezoeken. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om
elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een
geloofsgesprek. Van 19:30 -21:30 uur. Deze keer willen we graag met
elkaar in gesprek gaan over het Onze Vader. De tekst is bekend, we
bidden het elke zondag in de dienst. Het is het gebed dat Jezus zelf Zijn
leerlingen heeft geleerd. En er is wel eens gezegd: ‘Er staat niets in de

evangeliën dat ons zekerder zegt wat het evangelie is dan het Onze
Vader’. Bedoeling is om eerst uit te wisselen hoe we zelf tegenover het

Onze Vader staan, en daarna het gebed nader te bekijken.
Dinsdag 18 februari: Bargeres, Noordbarge en Bargermeer
adres: fam. Rolfes, Winkelakkers 3, tel. 561861;
Donderdag 5 maart: Zuidbarge, Rietlanden en Delftlanden
adres: fam. Renting, Toermalijndreef 81, tel. 630818;
Woensdag 18 maart: Centrum en Westenesch
in de consistorie / jeugdgebouw;
Donderdag 2 april: Emmermeer, Emmerhout, Angelslo en buitengebieden
in de consistorie.
Als u liever deelneemt aan een middagbijeenkomst dan kan dit op
woensdag 19 februari van 14:00 - 16:00 uur in het Jeugdgebouw.
ALS ER VRAGEN ZIJN… : Als er vragen zijn over de gemeente, het
gemeenteleven, de diensten, voor wie nieuw is, of wie al langer hier is: de
dienstdoende ambtsdragers zijn na dienst beschikbaar om vragen te
beantwoorden. U kunt zich melden in de consistorie.
KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op
WOENSDAG vóór 17:00 uur bij mevr. M. Koops, Laan v/h Kwekebos
155, Emmen, tel. 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl .

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN
DEZE ZONDAG !
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