LITURGIE
1e zomerdienst Ichthus/Kapel
Thema: ‘Wijsheid voor deze tijd’

Op 17 JULI 2022 om 10:00 uur in de Kapel.
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:
Kerkrentmeester:
Koster:

ds. Janneke De Valk-Boerma
dhr. Kloppenburg
Jannie Drenthen
mevr. Hilbrands
Jose Pietersma
dhr. Stevens
fam. Schonewille

Bij deze dienst : We vieren deze zomer als Ichthus- en CentrumKapelgemeenten samen de zeven zomerzondagen. De eerste is
vandaag en de laatste op 28 augustus, met als thema: ‘Wijsheid
voor deze tijd’. Waar is wijsheid voor nodig? Wij denken daarbij aan
(Bijbelse) wijsheden, teksten of verhalen, spreuken, uitspraken die
in deze tijd nog steeds actueel zijn. Wat is wijs en wat is niet wijs?
Weet je eigenlijk nog wel wat wijs is? Vandaag lezen we van Psalm
104: 24-28, met name vers 24: ‘Alles heeft U met wijsheid gemaakt,
vol van Uw schepselen is de aarde’ en daarnaast paradoxaal
Mattheus 11: 25-29: ‘Ik loof u, Vader van hemel en aarde, omdat U
deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden.’
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Vooraf orgelspel.
Welkomstlied: Lied 276: 1 en 2 - Zomaar een dak

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Welkom en afkondigingen.
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Intochtslied: Lied 275: 1, 2 en 4 - Heer onze heer, hoe zijt
Gij aanwezig

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
4. Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
ALLEN: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
Voorganger: Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.
Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt
Inleidend woord.
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Lied van de zondag: Lied 836: 1, 2, en 3 - O Heer die onze
Vader is

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.
Kyriëgebed.
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Loflied: Lied 657: 1 en 2 - Zolang wij ademhalen

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!
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Gebed om het licht van Gods Geest.
Schriftlezing: Psalm 104: 24 t/m 28.
We zingen: Lied 139: 1,7,10 -Het woord dat u ten leven riep

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
10. O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten,
ik overdenk die al mijn nachten.
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Schriftlezing: Mattheus 11: 25 t/m 29.
Meditatie.
Zingen: Lied 848: 1, 3, 4 - Al wat een mens te kennen zoekt

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,

van harte, met verstand doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
Dankgebed en voorbeden.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkgemeente.
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Slotlied: Lied 655: 1, 2, 4 - Zing voor de Heer een
nieuw gezang

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
Staande zingen we van Gezang 416 vers 1 - Ga met God.
Zegen.
Na de zegen zingt de gemeente ter afsluiting van de dienst
Gezang 431c - Amen.
- Orgelspel.

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om
koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.
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BERICHT VAN OVERLIJDEN : Op 7 juli is op 84-jarige leeftijd
overleden dhr. Albert Hoekstra. Boven de kaart staat: Uw hand op
mijn schouder gaf mij rust en vertrouwen. Al zit ik in het duister,
de Here zal mij tot licht zijn. Micha 7:8b. De afscheidsplechtigheid
heeft op 13 juli plaats gevonden. Wij wensen de familie sterkte.
BEDANKT : Bedankt voor de mooie bloemen die ik heb gekregen
van de Kapelgemeente. Met een hartelijke groet van mevr. MennikVeenstra, woonachtig te Emmen.
BEDANKT : Hartelijk dank voor het prachtige bos bloemen dat
vorige week bij mij thuis werd bezorgd. Fijn dat er een gemeente is
die met je meeleeft bij bijzondere dagen. Groetjes, Karla Bos,
woonachtig te Emmen.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet
van de gemeente naar mevr. Bolsenbroek, woonachtig te Emmen.
OVERZICHT DIENSTEN :
24 juni - 10:30 uur - ds. Wubs - 2e Zomerdienst Ichthus Koffiedrinken - dienst te bekijken via: www.ichthus-emmermeer.nl ;
31 juli - 10:00 uur - ds. Kajim - 3e Zomerdienst Kapel-Koffiedrinken.
OPBRENGST COLLECTES :
10 juli opbrengst: 1e collecte = 92.10 voor de diaconie;
2e collecte = 93.20 voor de eigen wijkgemeente.
Zondag 24 juli is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de
uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zon
17 juli Psalm 15
De volmaakte levensweg
Maan 18 juli 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden
Dins 19 juli 1 Koningen 5:1-14 Overvloed
Woens 20 juli 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura
Don
21 juli 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER
Vrij
22 juli 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel
Zat
23 juli Psalm 141
Op U richt ik mijn ogen
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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 21 juli, 18 aug, 15 sept, 20 okt. en 17 nov.
en gezellig aan te schuiven. De beide gastvrouwen zullen u hartelijk
verwelkomen. De Activiteiten Commissie.
KERKENTOCHT KAPEL : In overleg met de kerkentochtcommissie
en Coulant Reizen in Oldeberkoop is het besluit genomen om de
kerkentocht van 20 augustus NIET door te laten gaan. Het is
jammer, maar de reden is wel te weinig opgave, en ook weer de
corona die de kop opsteekt - gezondheid gaat boven alles. Hopelijk
dat wij voorjaar 2023 iets nog kunnen regelen, wij houden u hiervan
wel op de hoogte. Groetjes, Kerkentochtcommissie Kapel.
SLUITING KERKELIJK BUREAU : Het kerkelijk bureau is in de zomer
periode gesloten van 15 t/m 29 augustus.
KLEIN BOEKENMARKT : Iedere woensdag van 8.00 tot 10.30 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 even
rond te snuffelen. Vriendelijke groet, John v. Klinken en Reint Elling.
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, e-mail:
minka.koops@planet.nl .

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN
DEZE ZONDAG !
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