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ORDE VAN DE DIENST : 1e Paasdag, zondag 4 april 2021
Vooraf worden op het orgel Paasliederen gespeeld.
*
Koortje: Lied 601: 1 en 2

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Welkom en licht van de Raad van Kerken en geloofsgemeenschappen Emmen.
*
Koortje: Lied Elb 122: 1
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Votum en Groet.
*
Koortje: Lied Elb 122: 4

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

Aanvangstwoord en geloofsbelijdenis.
*
Koortje: Lied 637: 1
1. O vlam van Pasen, steek ons aan,

de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon zo licht!

Gebed.
*
Koortje: Lied 216: 1, 2 en 3

1. Dit is een morgen als ooit de eerste
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
zingende vogels geven hem door.
vochtige aarde, geurig als toen.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, Dank voor gewassen, grassen en bomen,
beide ontspringen nieuw aan het Woord.
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. 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.
Schriftlezing: Marcus 16: 1-8. ‘16: 1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en
Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag
van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden
tegen elkaar: 'Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? – 4 Maar toen ze
opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het
graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk.
6 Maar hij zei tegen hen: 'Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij
is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. 7 Ga terug
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en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: "Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie
Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd."' 8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan,
want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand
iets zeiden.
*
Koortje: Lied 659: 1, 4, 5 en 6

1. Kondigt het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!
5. Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

Overdenking.
*
Koortje: Lied 632: 1 en 2

4. Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.
6. daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven.
2. Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Dankgebed en voorbede.
Inzameling van de gaven: 1e collecte is voor Kerk in Actie. Pasen - Werelddiaconaat - een
toekomst voor kansarme kinderen: Zuid-Afrika een toekomst voor kansarme kinderen. Veel zwarte
jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken
gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren
tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met
huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd.
Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans
maken op een beter leven.
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.
*
Koortje: Lied Elb 132: 1 en 3

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Slotwoord.
*
Koortje: Lied 416:1 (staande)

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.
*
Het koortje zingt : Lied 431c Amen
Orgelspel.

-------------------ZIEKEN : Mevr. J. Karst-Werkman, Nijkampenweg 125 7815 GD Emmen, is na een kort verblijf in
het ziekenhuis opgenomen voor revalidatie in Oldersheem, Karel Palmstraat 125 GV NieuwAmsterdam. Wij wensen haar Gods kracht en sterkte toe voor de komende tijd.
Mevr. Witvliet-Slagter Kapelstraat 44 7811 HC is opgenomen in Clara Feyoena Unit 1 Kamer 6
Rheezerweg 73 7771 TD Hardenberg.
Wij wensen hen Gods kracht en sterkte toe voor de komende tijd.
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BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar
de mevr. Pieters-Klingenberg, Sterrenkamp 27 en naar mevr. Westhuis-Pol, Ermerweg 108.
OVERZICHT DIENSTEN :
11 april - 10:00 uur - ds. De Graaf (Kallenkote);
18 april - 10:00 uur - ds. R. Wijnsma;
25 april - 10:00 uur - ds. Wiekeraad (Uelsen).
LEESROOSTER
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

KOMENDE WEEK : 3e kolom - Nederlands Bijbelgenootschap; 4e kolom - Taizé.
4 april
Marcus 16:1-8
Johannes 20: 1-9
5 april
Marcus 16:9-20
I Korinthe 15: 12-22
6 april
Psalm 30
Lucas 24: 13-35
7 april
Jesaja 25:1-5
Marcus 6: 45-52
8 april
Jesaja 25:6-12
Filipenzen 1: 12-26
9 april
Psalm 133
Psalm 4
10 april
Jesaja 26:1-11
Johannes 7: 1-24
11 april
Jesaja 26:12–27:1
Johannes 20: 19-31

COLLECTES : Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen
kerk maar ook voor de in de Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met
soms een beperkt aantal kerkgangers is collecteren ook zeer beperkt. Dit betekend dat er
minder inkomsten zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er inkomsten wegvallen voor die
specifiek genoemde doelen. Daarom is het mogelijk om door middel van een
bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden daarom op de Zondagsbrief de doelen
aangegeven, evenals het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een
evenredige verdeling over de aangegeven doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is
NL15RABO0114535736 t.n.v. PGE en onder vermelding van collectes.
Zondag 11 april is de 1e collecte is voor NBV - Hospice ’t Huis van Heden; 2e collecte bij de
uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
KERK-OPEN IN DE STILLE WEEK : Woensdag 31 maart, donderdag 1 april en Goede
Vrijdag 2 april is de Kapel tussen 13:00 en 16:00 uur open. Voor wie even in de ruimte van
het kerkgebouw wil zijn, zo in de dagen voor Pasen. Ontmoeting in groepen is nog steeds niet
mogelijk, maar een enkeling in de kerk, met in achtneming van alle regels -afstand,
mondkapje, handen ontsmetten- lijkt haalbaar.
MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondag 18 April is er weer een muzikaal programma vanuit de
Kapel van 19.00 tot 20.00 uur. Het wordt een programma van bekende liederen uit de
Johannes de Heer bundel m.b.v. Marc Bruinewoud piano, accordeon en zang, en Marc houdt
ook een korte meditatie. Verder werken mee een klein aantal dames met zang, en Reint
bespeelt het orgel. Voor deze muziekavond mogen wij nog geen kerkgangers toelaten dit
i.v.m. de corona.
Via kerktelefoon en kerkomroep.nl kunt u dit programma nu ook met beeld zien en beluiteren.
Wij wensen iedereen veel kijk en luisterplezier. En een muzikale groet van Marc en Reint.
BEELD UIT DE KAPEL : Wij zijn al enige tijd bezig om onze online diensten niet allen te
kunnen beluisteren maar ook met beeld bekijken. Na enkele proefuitzendingen gaan wij met
Pasen officieel van start. Hoe kunt u beeld krijgen. Op de laptop, tablet of computer verandert
er bijna niets. U gaat zoals u gewend bent naar kerkomroep. In plaats van luisteren klikt u
kijken aan en u heeft nu beeld en geluid. Kan het ook op de tv? Ja, dat kan maar dan heeft u
een smart tv nodig met een internet aansluiting. Dan kunt u uw laptop of tablet met een
kabeltje aansluiten op uw tv. Het kan ook via uw mobiele telefoon. Ook nu hebt u een smart
tv met internet aansluiting nodig. Aan de tv wordt een chrome-cast bevestigd. In een
appstore kunt u een app downloaden en via deze app kunt de dienst op uw tv bekijken. Deze
chrome-cast en het benodigde snoertje kunt u verkrijgen bij elektronica zaken en computer
zaken. Heeft u problemen met het een en ander, probeer dit dan in familie kring op te lossen.
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Het is voor ons niet mogelijk om u te helpen. Wij hopen met deze mogelijkheden u van dienst
te zijn en dat u met nog meer beleving de online diensten meemaakt.
PSALMCURCUS VEERTIGDAGENTIJD : Cursus is een groot woord, maar in andere tijden had
ik graag de mogelijkheid geboden in deze weken samen een aantal psalmen te lezen om
Jezus te volgen op weg naar Pasen. En om tegelijk een aantal openingen te bieden die
wellicht helpend zijn om de psalmen te lezen. Ik heb het gezien de onmogelijkheden van de
lock-down deze keer maar uitgeschreven. Dat is niet ideaal, en ik hoop dat er later in het jaar
met de mensen die van de cursus kennis willen nemen de gelegenheid zal zijn om terug te
blikken. Het geheel zal gemaild worden, eenmaal per week, tot Pasen, en de hoop is vooral
dat het voor een aantal van u aanleiding is om een aantal psalmen nader te verkennen. Met
vriendelijke groet, ds. Rob Wijnsma.
BERICHT VAN DE ZWO COMMISSIE : Voor mevr. T. Oosting is het niet meer mogelijk om in de
Zuidermarke haar bijdrage te leveren voor de zending. Daarom is haar zendingsbusje opgehaald en
geleegd. De opbrengst was € 55,62. We bedanken mevr. Oosting voor haar jarenlange inzet en
betrokkenheid in de Zuidermarke en wensen haar Gods zegen toe in de nabije toekomst.
BREIEN VOOR DORCAS : Wie heeft nog breigaren liggen? Wij breinen voor Dorcas, en
kunnen het dus héél goed gebruiken. Graag inleveren op woensdagmorgen tussen 08:30 en
10:30 uur. Marietje Ham-Poolman, tel. 628861.
KOPIJ : Voor de volgende zondagsbrief kunt u uw kopij inleveren op WOENSDAG vóór
17:00 uur bij M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155, Emmen,0591-627222, e-mail:
minka.koops@planet.nl.
En dit ………….

Die ook Zijn eigen Zoon

niet gespaard heeft,
maar heeft Hem
voor ons allen overgegeven,
hoe zal Hij ons
ook met Hem
niet alle dingen schenken.

Uit: Overvloed van Genade

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !
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