LITURGIE
7e zomerdienst Ichthus/Kapel

Op 28 Augustus 2022 om 10:00 uur in de Kapel.
dhr. Klaassens (Erica)
dhr. Bruinewoud
Janny Drenthen
mevr. Hilbrands
mevr. Pietersma
dhr. Renting
fam. Schonewille

Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst:
Begroeting bij de ingang door:
Kerkrentmeester:
Koster:
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Lied voor de dienst: Welk een Vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,

Welk een voorrecht, dat ik door Hem

dierb’re Heiland, onze toevlucht

altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Welkom.
Intochtslied: Psalm 118: 1, 5, 9

1. Laat ieder’s Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

2

Stil gebed, Votum en groet:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet loslaat het werk van zijn handen
v. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God – de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.
g. Amen.
Inleiding.
Gebed.
Zingen: Loflied:

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
refrein
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
refrein
Schriftlezingen: Psalm 111; en
1 Korintiërs 1 : 18 t/m 31.
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Zingen: Lied 849: 1, 2, 3, 4, 5 (via beamer:
https://youtu.be/4RoWguV2YEA
Overdenking.
LvdK 177 : 7

7. Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen
LvdK 181: 5, 6

5. O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken,
wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen,
dat U behage?
6. O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!
Dankgebed en voorbeden met gezongen (Taizé).
Onze Vader.
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.
Slotlied: Zingen: Wij leven van verwondering (tekst A.C.
Bronswijk) (melodie: gez. 466 - als God, mijn God maar voor mij is)

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
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Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.
Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt
die ons een God wil heten.
Afsluiting.
Zegen: Gezang 416 : 1
v: Over onze harten en onze huizen
a: de zegen van God.
v: In ons komen en ons gaan
a: de vrede van God.
v: In ons leven en geloven
a: de gaven van God.
v: Bij ons einde en nieuw begin
a: de liefdevolle barmhartigheid van God
v. om ons te leiden en te behoeden, zo zegene U God: de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest
a. Gezang. 415 : 3
Amen.

KOFFIEDRINKEN : Na de dienst is er gelegenheid om
koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.
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ZIEKEN : Mevr. A .E. Wanders-Buter, woonachtig te Emmen, is na
een ziekenhuis opname weer thuis voor verdere revalidatie. Wij
wensen haar namens de Kapelgemeente veel kracht en sterkte voor
de komende tijd.
BERICHT VAN OVERLIJDEN : Zaterdag 20 augustus is op 90-jarige
leeftijd overleden mevr. Jannie Huisman-Waarsing. De rouwdienst
wordt gehouden op vrijdag 26 augustus om 11:00 uur aan
d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7 te Onstwedde. Aansluitend vindt de
begrafenis plaats. Wij wensen de familie sterkte.
BLOEMEN : Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet
van de gemeente naar dhr. Wolters, Hoofdstraat 12c (Ten Kate flat).
En naar mevr. Wanders, Kapelstraat 27.
OVERZICHT DIENSTEN :
4 sept - 10:30 uur - Openluchtdienst - Rensenpark;
11 sept - 10:00 uur - ds. Wijnsma (Elim) - Avondmaalsviering;
18 sept - 10:00 uur - ds. De Graaf (Nijensleek) - Startzondag 26 sept - 10:00 uur - ds. Van der Melen (Erica) - ;
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK :
Zon
28 aug 1 Koningen 12:20-32
Maan 29 aug 1 Koningen 12:33-13:10
Dins
30 aug 1 Koningen 13:11-22
Woens 31 aug 1 Koningen 13:23-34
Don
1 sept 1 Koningen 14:1-20
Vrij
2 sept Lucas 14:1-11
Zat
3 sept Lucas 14:12-24

;

Snel in de fout
Een naamloze man van God
Misleid door een collega
Ach mijn broeder...
Niets is verborgen voor God
Uitnodigen
Sorry-cultuur

SLUITING KERKELIJK BUREAU : Het kerkelijk bureau is in de zomer
periode gesloten van 15 t/m 29 augustus.
OPBRENGST COLLECTES :
Kapel - 14 aug: Geen collecte ontvangen.
Ichthus - 21 aug: 1e collecte = 110.37;
2e collecte = 95.30.
Collecte zangdienst 21 aug = 97,55 t.b.v. Orgelfonds.
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Zondag 11 september is de 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is 2e collecte in de dienst is een
Avondmaalscollecte. Deze collecte is bestemd voor Stichting
Stephanos. Stichting Stephanos is opgericht als een organisatie met
een diaconale spits. Daarom genoemd naar één v.d. eerste diakenen
met name genoemd in het Nieuwe Testament. Stephanos is een
interkerkelijke organisatie die hulp biedt aan de meest kwetsbaren
in Malawi en Zambia, namelijk (wees-)kinderen. Stephanos vangt
deze kinderen op en geeft ze o.a. (Bijbel) onderwijs, onderdak, een
vakopleiding, medicijnen en schoolmaterialen.
OPENLUCHTDIENST : Volgende week zondag 4 september is dit
kerkgebouw gesloten! U bent dan van harte uitgenodigd voor de
Openluchtdienst in het Rensenpark, aanvang 10.30 uur. Dit keer
op het grasveld langs het spoor, naast de grote kas en bij de
kinderboerderij. Thema van de dienst: ‘Zien en gezien worden’.
Velen vinden het lastig om goed te zien, om overzicht te hebben,
anderen worden soms over het hoofd gezien. We kennen de
verhalen uit de Bijbel. En wat een toeval: op de plek van de
Openluchtdienst twee grote bergen keien, verhogingen waar vanaf
je een goed overzicht hebt. En een boom. Wie klom daar in? Wilt u
het weten? Kom naar de Openluchtdienst. We zullen verhalen horen
en zullen ons naar de oplossing van het raadsel zingen, met
begeleiding van Laus Deo. Ds. Door-Elske Cazemier en ds. Menso
Rappoldt zijn onze gidsen. U komt toch ook? Pak de fiets of kom
lopend. En mocht u toch met de auto komen omdat u of uw medereiziger niet zo ver kan lopen, parkeer dan langs het spoor bij de
ingang vanaf de Sterrenkamp of elders als u wel verder kunt lopen.
Marcel Ederveen, email: m.ederveen1@kpnplanet.nl .
STUDIEAVOND MET DS. HENK POOT : Dinsdag 6 september is er
een Israëlavond in de ontmoetingsruimte van de Kapelkerk, aan de
Kapelstraat 63 Emmen aanvang 19.30 uur. Ds. Henk Poot spreekt
over het onderwerp ‘Waarom Doet Israël Er Toe? Deze bijeenkomst
wordt georganiseerd door Christenen voor Israël. Op deze avond
wordt uitgelegd waarom Israël belangrijk is voor ons geloof. Ds.
Henk Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veel
gevraagde spreker. De toegang van deze studieavond is gratis, wel
staat er een schaal voor een vrije bijdrage. Iedereen is van harte
welkom. Voldoende parkeergelegenheid voor de Kapelkerk.
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OPEN MONUMENTENDAG : Zaterdag 10 september staat de
Kapel en de Ontmoetingsruimte open voor het publiek van 10.00
tot 17.00 uur met als thema DUURZAAMHEID. In de Kapel is een
gids aanwezig, en via de beamer die iets zal vertellen over de
geschiedenis van de Kapel. In de Ontmoetingsruimte is een foto
expositie over het Groninger Landschap van dhr. Jan de Jonge uit
Nieuw-Weerdinge. Verder verkoop van streekromans, Lp’s, Cd’s,
Dvd’s, en legpuzzels, dit alles in de aanbieding. Ook zijn er
gastdames aanwezig in de Kapel en de Ontmoetingsruimte voor het
verzorgen van koffie/thee met iets erbij. De Kapelkerk en de
Ontmoetingsruimte staan open voor iedereen, WELKOM. Voor de
Kapel voldoende parkeergelegenheid.
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 15 sept, 20 okt. en 17 nov. en gezellig aan
te schuiven. De beide gastvrouwen zullen u hartelijk verwelkomen.
De Activiteiten Commissie.
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.
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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