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Goedemorgen, hartelijk welkom in de Jozefkerk.

Voorganger ds. Ron Koopmans
Ouderling Thea Wubs
Diakenen Henk Dassen, Daan Kraan en Rieëlle Gramsbergen
Muziek organist Johan Gerkes en het Jozefkoor
Koster Marcus Kramer
AVO-team Martin Vrieling (presentatie), André Krale (video)

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen om de mensen die aan huis gebonden zijn de 
mogelijkheid te geven de dienst live te volgen of op een ander tijdstip terug te kijken. 
In de kerkzaal zelf worden de liederen en lezingen getoond op de schermen. 
Beide activiteiten worden verzorgd door de leden van de Audio Visuele Ondersteuning.

Lezingen: Sefanja 2: 3; 3: 9-13; Mattheüs 5: 1-12

Liederen: voor de dienst: Samen in de naam van Jezus (Hemelhoog 399); Op bergen en in dalen (Bundel ’38 
Gez. 143: 1 en 2); Vreugde, vreugde, louter vreugde (Hemelhoog 624: 1, 4, 5)
in de dienst: De Heer is koning (Psalm 93: 1 en 4); Klein Gloria (NLB 195); Laat ons nu vrolijk zingen 
(NLB 146a: 1, 4, 5); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Mijn God, mijn herder (NLB 23c); 
Maak liefde waar (Liefste lied van overzee 2 nr. 39, met Jozefkoor); Apostolische Geloofsbelijdenis 
(NLB 340b); Als ik jou bij name roep (Liefste lied van overzee 2 nr. 4: 1, 2, 3, 5, met Jozefkoor); God 
roept ons allen (Hemelhoog 677: 1 en 2).

Collecten drie rondgangen in de dienst, met als bestemming: 
1. werelddiaconaat (Oeganda); 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevr. Westerkamp-Wetting. 

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Nienke Gaasbeek en 
Anneke Overwijk.

Nevendienst voor de basisschoolkinderen wordt verzorgd door Claudia Ismaïl en Jasmijn Beekman
Bijbeltekst: Ezra 3-4 Thema:  Verzet tegen de herbouw van de tempel

Toelichting De teruggekeerde ballingen zijn blij. Vol goede moed beginnen ze men met de herbouw van de 
tempel. Eerst herbouwen ze het altaar, zodat ze tot God kunnen bidden en offers aan Hem kunnen brengen. Ze 
willen weer samen Gods beloften en leefregels horen en de HEER kunnen loven. Dat hebben ze nodig als ze de 
tempel en de stad herbouwen. Maar niet iedereen is enthousiast. De mensen die nu in Jeruzalem wonen, reageren 
vijandig op de teruggekeerde ballingen. Het verzet tegen de herbouw wordt zo groot, dat de bouw zelfs wordt 
stilgelegd. Is dan alles voor niets geweest? Is de terugkeer mislukt of zal Gods plan doorgaan? Israël moet leren om
vol te houden, om ook thuis helemaal op de HEER te vertrouwen. Geloven is niet altijd makkelijk, ook leven met 
God is niet zonder problemen. En toch zal het goedkomen.

Tienerdienst
Vanmorgen is er ook Tienerdienst voor jongeren van plm. 12-18 jaar, in zaal 5, helemaal bovenin.
Van harte welkom!

Liturgieboekje
Een liturgieboekje bij deze kerkdienst is in beperkte oplage verkrijgbaar bij beide ingangen van de kerk.

http://www.sca-assen.nl/


Bevestiging
In de dienst van vanmorgen wordt de heer Anne Jan Zwart (Amen 67) bevestigd in het ambt van ouderling, met als
functie kerkrentmeester en afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad. Na afloop van de dienst kunt u hem van
harte veel sterkte en Gods zegen wensen voor het gaan vervullen van deze taak.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en wat na te praten. Dit kan onder 
het genot van koffie, thee of fris, wat geschonken wordt in de hal en de zalen aan de achterzijde van de kerk. 
Van harte aanbevolen!

Gemeentegebed.
Op de eerste dinsdag van de maand willen we graag bij elkaar komen om samen te bidden. We lezen eerst 
Numeri 6: 22-27 en bespreken dat kort. Hierna bidden we om zegen en bescherming van de Jozefkerk-Gemeente. 
Van harte welkom dinsdag 4 februari, 19.30 uur in een van de zalen van de Jozefkerk. 

Volgende week zondag 9 februari
hoopt voor te gaan ds. Ron Koopmans. De lezingen zijn Exodus 1 en Mattheüs 5: 13-16.

Met Johnny Cash naar de Kerk
Donderdagavond 6 febr. om 20:00 uur houdt ds. Anton Verbeek een presentatie over het Leven, de Muziek en het 
Geloof van countryzanger Johnny Cash. We horen wie hij was, wat hij zong en wat hij geloofde. Aansluitend wordt 
op zondagmiddag 9 februari om 16.30 een kerkdienst gehouden waarin zijn muziek gespeeld wordt. Ds. Peter van 
de Peppel gaat voor en de band Cashflow3 zorgt voor de muziek. Beide bijeenkomsten zijn in de Bron en vrij 
toegankelijk.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.00 uur: Moderamen, in de kerk
dinsdag 19.30 uur: Diaconie
woensdag 13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. G.O. Sander)
donderdag 10.00 uur: Ochtendbijbelkring
vrijdag 15.30 uur: Jozefkoor


