LITURGIE
5e zomerdienst Ichthus/Kapel
Thema: Wijsheid voor deze tijd

Op 14 Augustus 2022 om 10:00 uur in de Kapel.
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:
Kerkrentmeester:
Koster:

mevr. J. Keim-De Wit
dhr. Bruinewoud
mevr. Hospers
dhr. Stevens
mevr. Drenthen
dhr. Boels
fam. Horden
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Orgelspel.
Kerkenraad komt binnen.
Voor de dienst zingen: NLB. 283: 1, 2, 4 en 5

1. In de veelheid van geluiden, 2. En van overal gekomen,
in het stormen van de tijd,
drinkend uit de ene bron,
zoeken wij het zachte suizen
bidden wij om nieuwe dromen,
van het woord, dat ons verblijdt. richten wij ons naar de zon.
4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!
Afkondigingen door de ouderling van dienst.
LIED NA AFKONDIGING OVERLIJDENSBERICHT : Na het
bericht van overlijden door de voorganger afgekondigd, heeft de
kerkenraad besloten Lied 23b 1e couplet te zingen.
Zingen Intochtlied: Nieuwe Liedboek 119: 1 en 18

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
18. Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit
voor koningen en allen die regeren
spreken van uw onwankelbaar besluit,
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roemen de wijze lering van de Here.
Ik strek mijn hand naar uw geboden uit,
die heb ik lief en die zal ik begeren.
Bemoediging.
V. Op deze zondagmorgen, zijn wij hier samen, in de Naam
van de Heer, de bron van alle wijsheid van wie wij onze
hulp mogen verwachten
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. Die als mens onder ons is komen wonen en
eindeloos van mensen houdt
G. DIE EEUWIG TROUW IS EN NOOIT LOSLAAT HET WERK
VAN ZIJN HANDEN
V. U die in Jezus Christus ons wil leren wat echte wijsheid is
G. OPEN ONS VOOR HET GEHEIM VAN UW WIJSHEID
LIEFDE EN UW TROUW
Groet.
V. Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld
Van God, de Vader, die achter ons staat
Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige
Geest, die ons elke dag kracht wil geven
G. AMEN
Zingen: Nieuwe Liedboek 119: 28 en 37

28. Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid,
geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere;
zij die U vrezen zijn oprecht verblijd
dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here;
ik weet, uw oordeel is gerechtigheid,
trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.
37. Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan
de ganse dag en zal mij daaraan houden.
Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan.
Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde,
doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan
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en overtref ik de beroemdste ouden.
Inleiding op de dienst.
Zingen: Nieuwe Liedboek 119: 47 en 58

47. Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen.
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
wees Gij om mij genadiglijk bewogen.
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.
58. Verlos mij, zie op mijn ellende neer,
want van uw wetten zal ik nimmer wijken.
Voer Gij het pleit en wees mijn tegenweer,
laat uw beloften aan mijn leven blijken.
De dwazen blijven verre van uw leer
en zijn onwillig naar uw heil te reiken.
Drempelgebed.
Zingen: Uit de bundel Varia: Lied 904: 1, 2 en 3 - Wat de
toekomst brengen moge (Melodie Nieuwe Liedboek 913)

1. Ik geloof in God de Vader,

Hij die heel de schepping draagt.

2. Ik geloof in Jezus Christus,

Als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrondt en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefd kan niets ons scheiden.

want wij zijn Hem alles waard.

Zoon van mensen, Zoon van God,

die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot.
Hij leerde ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens.

Zelfs de dood hield Hem niet tegen

want verzoening was zijn wens.

3. Ik geloof de Geest die heilig
als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil zij ons voeden
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die gemeenschap samenbindt.
Kyriëgebed.
Glorialied: Oude Liedboek Gezang 257

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!
Gebed om de Heilige Geest.
Zingen: Nieuwe Liedboek 313: 1

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

1e Schriftlezing: Spreuken 9 : 1 t/m 18 uit de Basisbijbel.
De Wijsheid en de Dwaasheid. 1De Wijsheid heeft haar huis
gebouwd, een huis met zeven pilaren. 2De dieren voor de maaltijd
zijn geslacht, de wijn staat klaar. Ze heeft de maaltijd klaargezet.
3Ze heeft haar slavinnen erop uit gestuurd om in de stad te
roepen: 4"Ik nodig iedereen uit die nog wijsheid nodig heeft!" Als je
nog niet veel wijsheid hebt, 5kom dan bij mij eten. Drink van de
wijn die ik heb klaargezet. 6Blijf niet langer onverstandig, dan zal
het goed met je gaan. Zoek de wijsheid op!" 7Slechte mensen
lachen je uit als je hen waarschuwt. Ze zetten je voor schut.
8Bestraf hen maar niet, het heeft geen zin en ze gaan je alleen
maar haten. Bestraf liever wijze mensen, want zij zullen daarom
van je houden. 9Als je raad geeft aan wijze mensen, worden ze nog
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wijzer. Goede mensen luisteren naar wat je zegt. 10Als je wijs wil
worden, begin dan met ontzag te hebben voor de Heer. Als je de
heilige God kent, word je verstandig. 11Door mij, de Wijsheid, zul
je langer leven. Je leven zal jaren langer zijn.12Als je wijs bent, zal
dat goed voor je zijn. Als je dwaas bent, is het je eigen schuld dat
alles verkeerd gaat. 13De Dwaasheid is brutaal. Ze is één en al
onverstand en weet niets. 14Ze zit voor de deur van haar huis, op
de muur van de stad. 15Ze roept naar de mensen die
voorbijkomen, ook naar goede mensen. 16Ze probeert
onverstandige mensen naar zich toe te lokken. Dwazen gaan naar
haar toe. Ze zegt tegen hen: 17"Gestolen water is lekker, gestolen
brood smaakt goed." 18 Maar de mensen die naar haar toe gaan,
weten niet dat ze worden uitgenodigd om bij de schimmen te gaan
wonen. Haar gasten zijn op weg naar het dodenrijk.
Zingen: Nieuwe Liedboek 313: 2 en 3

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andere stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.
2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 3 : 18 en 19 uit de Basisbijbel.
Er is geen reden om op te scheppen. 18Houd jezelf niet voor
de gek! Als jullie denken dat jullie heel wijs zijn in de dingen van
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deze wereld, moeten jullie eerst dwaas worden. Pas dan zullen
jullie écht wijs worden. 19Want God vindt de wijsheid van de
wereld juist dwaas. Want er staat in de Boeken: "God vangt de
wijze mensen in hun wijsheid."
Zingen: Nieuwe Liedboek 313: 4 en 5

4. Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luisteren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
Overdenking.
Zingen: Nieuwe Liedboek 315: 1 t/m 3

1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
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Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Dankgebed – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkgemeente.
Zingen: Nieuwe Liedboek 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.

Gezongen Amen: Nieuwe Liedboek 431.c
Amen, amen, amen.
Als antwoord op de zegen zingt de gemeente:
Nieuwe Liedboek 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
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KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om
koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.

--------------------

ZIEKEN : Dhr. Harry van der Laan, woonachtig te Emmen, is
opgenomen in het Scheperziekenhuis, Boermarkeweg 60, 7824 AA
Emmen. Namens de Kapelgemeente wensen wij Harry veel kracht
en sterkte toe, ook voor Jose.
Mevr. J. Karst-Werkman is na een verblijf in de Horst weer thuis.
BERICHT VAN OVERLIJDEN : Op 19 juli is dhr. Jan Harm Hummel
op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was woonachtig in de Julianastraat. Verdere gegevens ontbreken. Wij wensen de familie sterkte.
HUWELIJKSJUBILEA : Het echtpaar Prins-van Heijst, Ridderstraat
20, 7822 HC te Emmen is op 19 augustus 65 jaar getrouwd.
Het echtpaar Kroezen-Langejans, Karbeel 67, 7811XL te Emmen is
op 31 augustus 60 jaar getrouwd. Namens de wijk PG Emmen
Centrum-Kapel willen wij hen alvast van harte feliciteren met deze
dag en Gods zegen toewensen voor de komende tijd. Dit geldt
uiteraard ook voor hen die hier niet vermeld staan, maar wel hun
huwelijksjubileum hopen te vieren.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet
van de gemeente naar mevr. Grimme, woonachtig te Emmen; en
naar de fam. Brink, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
21 aug - 10:30 uur- ds. W. De Groot - 6e Zomerdienst Ichthus - ;
28 aug - 10:00 uur - dhr. Klaassens - 7e Zomerdienst Kapel - .
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zon
14 aug 1 Koningen 9:1-9
Maan 15 aug 1 Koningen 9:10-28
Dins
16 aug 1 Koningen 10:1-9
Woens 17 aug 1 Koningen 10:10-20
Don
18 aug 1 Koningen 10:21-29
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Niets zal God ontgaan
Een gegeven paard...
Indrukwekkend bezoek
Uitwisseling van rijkdom
Het is goud dat daar blinkt

Vrij
Zat

19 aug
20 aug

Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-21

Eerst de balk in je eigen oog
Klein begin

SLUITING KERKELIJK BUREAU : Het kerkelijk bureau is in de zomer
periode gesloten van 15 t/m 29 augustus.
OPBRENGST COLLECTES :
Kapel - 31 juli: 1e collecte = 144.82 voor NBV - Stichting Leergeld;
2e collecte = 138.70 voor de eigen wijkgemeente.
Ichthus - 7 aug: 1e collecte = 108.00;
2e collecte = 92.80.
Zondag 21 augustus is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte
bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
KOFFIE-OCHTEND KAPEL : Ook gedurende de zomermaanden gaan
de koffie-ochtenden in de Kapel op de 3e donderdag van de maand
gewoon door. Voor veel mensen is het fijn om juist in deze ‘wat
stillere tijd’ elkaar een keertje te zien, even bij te praten en samen
‘een bakkie te doen’. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00
uur op de donderdagen 18 aug, 15 sept, 20 okt. en 17 nov. en
gezellig aan te schuiven. De beide gastvrouwen zullen u hartelijk
verwelkomen. De Activiteiten Commissie.
MUZIKALE KLANKEN KAPEL : Zondag 21 augustus is er weer een
muzikale zangdienst in de Kapel, aanvang 19.00 uur. M.m.v. Marc
Bruinewoud als voorganger met piano en zang en met een korte
meditatie met als thema: “Een Lofzang in de Zomer”. Verder werken
er 2 trompettisten mee van Laus deo, Hinderikus Westerhof en
Berend Jan Klingenberg, en Reint Elling bespeelt het kerkorgel. De
Kapel staat open voor iedereen, dus van harte welkom. Na afloop
van de zangdienst is er bij de uitgang een collecte voor het
orgelfonds van de Kapel. M.vr.gr. Marc en Reint.
KLEIN BOEKENMARKT : Iedere woensdag van 8.00 tot 10.30 uur
(i.v.m. vakantie periode augustus/september van 8.00 tot 10.00
uur) is er in het kleine zaaltje achter de ontmoetingsruimte van de
Kapel verkoop van streekromans. Lp’s, Cd’s, Dvd’s, cassettebandjes
en Legpuzzels (dit alles in de opruiming) iedereen is welkom om
rond te snuffelen. Vriendelijke groet, John v. Klinken en Reint Elling.
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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 0591-627222, minka.koops@planet.nl .

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN
DEZE ZONDAG !
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