LITURGIE
2e zomerdienst Ichthus/Kapel
Thema: “Liefde”

Op 24 JULI 2022 om 10:30 uur in Ichthus.
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:
Kerkrentmeester:
Koster:

dhr. G. Wubs
dhr. R. Elling

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar meditatief
orgelspel als voorbereiding op de dienst.
Klokgelui - Stilte.
Als voorganger gaat staan, staan allen op en zingen:
Opwekking 167 vers 1
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
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Bemoediging en groet.
Vg: De Heer zij met u.
Gem: Ook met u zij de Heer.
Vg: Onze hulp is in de naam van God die heel en aarde gemaakt
heeft met alles wat er leeft en beweegt.
Gem: en die nooit los laat wat zijn hand begonnen is, en die
ons zijn kinderen in liefde vasthoud. Amen.
Zingen: Opwekking 167 vers 2 en 3
2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt. 3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Gemeente gaat zitten.

Jezus Christus is de Heer!

Inleiding op de dienst.
Gebed.
Zingen: Opwekking 123: 1
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
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Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 vers: 1 t/m 7.
Zingen: Opwekking 123 vers 2
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Schriftlezing: Job 2: 7 t/m 10.
Overdenking.
Leviim Choir (Koor van de Levieten): “Yaase Shalom” (“Hij
zal vrede stichten”)
Zingen: Ongestraft mag Liefde bloeien, op de wijze van NLB 754
1. Ongestraft mag liefde bloeien vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien: laat haar stromen als een bron.
Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht.
Als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht
2. Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend koester wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.
3. Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen dat de angsten overwint.
4. Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze
hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien, vrij uitzoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron.
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Dank en voorbeden.

Mededelingen.

Slotlied: Johannes de Heer: “Er is een God die hoort”
1. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
Er is een god, er is een god
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart”
Er is een god die hoort
Ga steeds naar hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord
Er is een God die hoort
2. God schonk zijn zoon in Bethlehems stal
Heer van het al, heer van het al
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal
Heerser van 't gans heelal
Want onze schepper, koning der aard
Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort
3. Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt 's Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is 't eeuwig licht.
Zegen: gemeente zingt Amen, Amen.

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om
koffie/thee te drinken.
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AFKONDIGINGEN KAPEL
OVERZICHT DIENSTEN :
31 juli - 10:00 uur - ds. Kajim - 3e Zomerdienst Kapel - ;
7 aug - 10:30 uur - ds. Akkerman - 4e Zomerdienst Ichthus - ;
14 aug -10:00 uur- mevr. J. Kiem-de Wit -5e Zomerdienst Kapel21 aug - 10:30 uur- ds. W. De Groot - 6e Zomerdienst Ichthus - ;
28 aug - 10:00 uur - dhr. Klaassens - 7e Zomerdienst Kapel - .
OPBRENGST COLLECTES :
Zondag 31 juli is de 1e collecte voor de NBV - Stichting Leergeld;
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.
NBG LEESROOSTER KOMENDE
Zon
24 juli Lucas 11:1-13
Maan 25 juli Lucas 11:14-28
Dins 26 juli Lucas 11:29-36
Woens 27 juli Psalm 70
Don
28 juli Lucas 11:37-44
Vrij
29 juli Lucas 11:45-54
Zat
30 juli Lucas 12:1-12

WEEK :
Gebedsonderwijs
Met stomheid geslagen?
Meer dan Jona
Kom spoedig!
Wat verdient de schoonheidsprijs?
Hypocrisie
Wat de Geest je ingeeft

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.
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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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