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CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  26  FEBRUARI 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :  ‘Zondag Invocabit’ - Eerste zondag Veertigdagentijd 

*  Welkomstlied: ‘Here Jezus, om uw stem te horen’ (Weerklank 283/mel. Gez.476; 
           Here Jezus, om uw stem te horen,                                                      LvdK1973)                 
           Zwijgen onze stemmen stil. 
           Niemand van ons wil, zoals tevoren, 
           Wandelen naar eigen wil. 
           Zo zijn wij verbonden in één streven: 
           Naar de wil van God alleen te leven. 
           Dit slechts bidden wij U, Heer: 
           Maak ons dienstbaar aan uw eer. 
Welkom. 
*  Intredelied: Psalm 8: 1, 3, 4 - Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
Moment van stilte en voorbereiding. 
Bemoediging & Groet. 
‘Zondag Invocabit’. 
Kyriëgebed. 
*  Psalm 145: 5 - Zie, aller ogen zijn op U gericht 
Het gebed om de Geest van God opent de dienst van het Woord. 
 

De Thora: Genesis 2:15-3:13. 15De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te 
bewerken en erover te waken. 16Hij legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle bomen in de tuin mag 
je eten, 17maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je 
onherroepelijk sterven.’ 18De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper 
voor hem maken die bij hem past.’ 19Toen vormde Hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle 
vogels, en Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk 
levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en 
alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21Toen liet de HEER God de mens in een 
diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam 
weer op die plaats. 22Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw 
en Hij bracht haar bij de mens. 23Toen riep de mens uit: ‘Dit is ze! Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees 
en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man.’ 24Daarom maakt een man zich los van zijn 
vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn. 25Beiden waren ze 
naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 
1Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier 
vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen 
eten?’ 2‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3‘behalve die van de boom 
in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs 
maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de 
slang. 5‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan 
als God  zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 6De vrouw keek naar de boom. Zijn 
vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom 
haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die 
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bij haar was, en ook hij at ervan. 7Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt 
waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 8Toen de mens 
en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen 
zij zich voor Hem tussen de bomen. 9Maar de HEER God riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10Hij antwoordde: 
‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11‘Wie heeft je 
verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’  12De 
mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de 
boom en toen heb ik ervan gegeten.’ 13 ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg de HEER God aan de vrouw. 
En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ 
 
*  Lied 944: 1 - O Heer, verberg U niet voor mij 
Het Evangelie:  Mattheüs 4:1-11. 1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om 
door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, 
had Hij grote honger. 3Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, 
beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat 
geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van 
God.” 5Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de 
tempel 6en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat 
geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet 
zult stoten aan een steen.” 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op 
de proef.” 8De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle 
koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij 
neerwerpt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.” 11Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen 
kwamen er engelen om Hem te dienen.  
 
*  Lied 538: 1, 2, 4 - Een mens te zijn op aarde 
Verkondiging. 
*  Lied 556: 1, 2, 4 - Alles wat over ons geschreven is 
Dienst van gebeden en gaven. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor Kerk in Actie Veertigdagentijd: Zambia-Maatjes voor 
gezinnen zonder ouders. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met 
kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun 
ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De 
Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en 
maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen; 
                                      2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
*  Psalm 103c: 1, 3 - Loof de koning, heel mijn wezen 
Wegzending. 
*  Lied 416: 1 
Zegen. 
*  Lied 415: 3 
 

  KOFFIEDRINKEN :  Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de 
                                           Ontmoetingsruimte te drinken. 
 

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

BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar Ilse, dochter van 
Alina Kuper, woonachtig te Emmen. 
 
OVERZICHT DIENSTEN :   
5 maart - 10:00 uur - ds. Van Vliet (Geesbrug); 
12 maart - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen); 
19 maart - 10:00 uur - ds. Van Elten (Nieuw-Weerdinge); 
26 maart - 10:00 uur - ds. Lefeber (Gorredijk) - Koffiedrinken. 
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NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zondag      26 feb Romeinen 5:12-21 Door één mens 

Maandag    27 feb Romeinen 6:1-15 In dienst van God 

Dinsdag     28 feb Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid 

Woensdag  1 maart Numeri 10:11-36 Op weg met God 

Donderdag 2 maart Numeri 11:1-9  Vuur van de HEER 

Vrijdag      3 maart Numeri 11:10-23 Gedeelde last 

Zaterdag    4 maart Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar 

 
COLLECTES :  19 februari:  1e collecte = 727.95 voor Syrië; 
                                       2e collecte =  98.75 voor de eigen wijkgemeente.     
Er zijn 2 giften binnen gekomen via Reint Elling van 10 en 20 euro voor de aardbeving in Syrië en 
Turkije.        
Zondag 5 maart is de 1e collecte voor ZWO Nieuw project; 2e collecte bij de uitgang is voor de eigen 
wijkgemeente. 
 
BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 6:1-40 op  
dinsdagmiddag 28 februari in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Iedereen hartelijk 
welkom. 
 
OUDEREN GROEP :  Woensdag 1 maart om 14:00 uur - ’t Aol Volk met kleding show. 
 
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE :  Donderdag 2 maart is weer de zangavond van ‘Kun je nog 
zingen, zing dan mee’ van 19.30 tot 21.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Kapel. De koffie staat 
klaar, iedereen is welkom, voor informatie over de zangavonden kunt u bellen met Reint Elling, 612600. 
 
VOORJAARSBOEKENMARKT KAPEL :  25 maart houden wij onze voorjaarsboekenmarkt in de 
ontmoetingsruimte van de Kapel van 8.00 tot 14.00 uur. Verdere informatie zie het kerkblad Op weg 
nummer 1 januari 2023. Vooraf zijn de rozijnenbollen a € 4.50 en de heerlijke gevulde koeken a € 5.50 
(verpakking 5 stuks) gebakken in het Veenpark te bestellen bij Reint Elling, tel 612500, e-mail 
rengelling@kpnmail.nl . Ook bij de uitgang van de Kapel liggen er intekenlijsten waarop u de 
rozijnenbollen en de gevulde koeken kunt bestellen, alvast bedankt. Op de boekenmarkt kunt u de 
bestelling afhalen, helaas geen verkoop van kniepertjes. Met vriendelijke groeten, John van Klinken, en 
Reint Elling, commissie boekenmarkt Kapel. 
 
ZWO PROJECT MERCY SHIPS :  Mercy Ships, een nieuw project van de ZWO wat we samen met u de 
komende tijd willen steunen. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met 
vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op 
een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een 
handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische 
operaties en ontwikkelingsprojecten. Op dit moment hebben ze twee ziekenhuisschepen in de vaart, het 
grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in 
de armste landen in Afrika te helpen. Een schip is de beste manier om deze mensen te bereiken met de 
hulp die ze nodig hebben. De ZWO commissie en Mercy Ships hopen op uw steun. 
 
UIT DE KERKENRAAD :  De beroepingscommissie heeft de afgelopen weken contacten gehad met 3 
dominees; jammer genoeg heeft dat nog niet een positief resultaat opgeleverd; dus ze gaan met goede 
moed door. De bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdrager(s) staan ingepland voor DV zondag 24 
september. Onze welbekende Ds. K. de Graaf zal die dienst voorgaan. Ook hopen we dan de start van 
het nieuwe seizoen te vieren. Mevr. Jacqueline Horden zal worden bevestigd als ouderling met speciale 
taak het scribaat en dhr. Rinus Stevens zal worden herbevestigd als ouderling. Afscheid zal worden 
genomen, na vele jaren van trouwe dienst, van onze diaken dhr. Jaro Herder. De kerkenraad vraagt u 
om namen in te dienen van mensen waarvan u denkt dat ze geschikt zijn om als nieuwe diaken toe te 
treden in onze gemeente. De ‘groot-huis-bezoeken’ zijn allemaal ingepland, de komende weken vindt u 
de data, tijden en plaatsen op de Zondagsbrief. Tenslotte wijzen we u op de aanstaande gemeente-
avond DV 8 maart ’s avonds na de Dienst op Biddag voor gewas en arbeid. Een avond om elkaar te 
informeren en elkaar te ontmoeten! Heeft u vervoer nodig, bel dan met José Pietersma, 06 5713 1180. 
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UITNODIGING VOOR HET GROOT HUISBEZOEK :  Ook dit voorjaar plannen we weer de groot 
huisbezoeken te houden om met elkaar een bijbel gedeelte te lezen en erover te praten. Het thema is 
‘Aan Tafel’. Uiteraard zal er tijd ingeruimd worden om met elkaar te spreken over onze gemeente. 
Omdat we nog geen predikant hebben, zal mevr. Dineke van Oort, kerkelijk werker voor ouderen in de 
PGE, de groot huisbezoeken in de Zuidermarke, de Oostermarke en de Holdert leiden, geassisteerd door 
de bezoekdames. Onze bezoekdames zullen de uitnodigingen verzorgen.  
Ons pastoraal team (de ouderlingen en contactpersonen) zal samen met Gerry de Vries de wijk 
bijeenkomsten organiseren/leiden. De planning is als volgt: 
Secties 01 en 02:  Woensdag 22 maart van 14.00 - 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte bij de kerk. 
                          U kunt zich hiervoor opgeven bij Reint Elling, tel. 0591-612500; 
Sectie 03:  Woensdag 22 maart om 19.30 uur bij Henk en Annie Renting, woonachtig te Emmen. 
                U kunt zich opgeven bij Jannie Drenthen, tel. 06 4219 4277; 
Sectie 04:  Woensdag 22 maart om 19.30 uur bij fam. Rolfes, woonachtig te Emmen. 
                U kunt zich opgeven bij Greetje Gremmer, tel. 06 29371972; 
Secties 05, 06 en 07:  Woensdag 15 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte. 
                                U kunt zich opgeven bij Diny Schonewille, tel. 06 2913 7859. 
Van harte hopen wij u op een van deze tijden te mogen begroeten! 
 
INZAMELEN VOOR DORCAS :  Kleding inzamelen voor Dorcas is op dit moment misschien wel 
belangrijker dan ooit. Door de oorlog in Oekraïne en de recente aardbevingen in Syrië en Turkije is er 
veel kleding en allerlei andere spullen nodig om de mensen daar te helpen. Ook Dorcas, als zeer actieve 
hulporganisatie, is blij met schone gebruikte kleding om door te geven. Daarvoor staat in de hal van de 
kerk een kartonnen doos, waarin de kleding gedeponeerd kan worden. Zelf ook afleveren bij mij in de 
Wilhelminastraat 80E, is mogelijk, maar dan wel graag even een telefoontje, tel. 611215. Jannie 
Westhuis-Pol. 
 
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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