Liturgie
voor de dienst
op zondag 1 december 2019
om 19.00 uur
in de Kapelkerk te Emmen.
Voorganger : Ds T.J.Oldenhuis uit Coevorden
Medewerking wordt verleend door
Chr.Mannenkoor “Asaf” uit Dedemsvaart
o.l.v. Peter Bos

Organist:
Ronald Ymker
Trompettist: Gerrit Plaggenmarsch

Thema: "Laat je niet bedotten!"
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VOOR DE DIENST
SAMENZANG
Komt allen te zamen,
kom verheugd van harte,
Kom in de geest mee naar Bethlehem
Kom en aanschouw daar, Hem de Heer der eng'len.
Refrein: O, laten wij aanbidden;
O, laten wij aanbidden;
O, laten wij aanbidden die Koning.
2 Komt, zingt nu de Here
Zingt hem, eng'len koren.
Zingt zijne liefde, gij mensenkind.
Eer zij de Heiland, loof Hem, hemel, aarde!
Refrein:
4 De Heiland der wereld
is aan ons verschenen.
Kom dan, o mensen, heft aan uw lied!
Jubelt van vreugde, bij 't gejuich der eng'len.
Refrein:

SAMENZANG
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
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Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

1.WOORDEN VAN WELKOM

2. SAMENZANG: (staande)
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
3. GEBED
4. SAMENZANG
1 God in ons midden,
Heer wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

2 Lam, dat de zonden draagt,
lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe,
uw troon een kruis Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij Zijt, o Mensenzoon,
onder een open hemel thuis
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4 Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, Lam dat voor ons bloedt,
kom licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus kom.

5 God in ons midden
Heer, wij aanbidden
met al de heil'gen uw beleid
uw trouw aan mensen
uw onbegrensde
uw ongekende majesteit.

5. BIJDRAGE: “Asaf”
6. EERSTE SCHRIFTLEZING: Jesaja 40 : 1 t/m 5

N.B.G.

Sions verlossing komt
1Troost, troost mijn volk, zegt uw God.
2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd
volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des
Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren,
effent in de wildernis een baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd
en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte
en de rotsbodem tot een vallei. 5 En de heerlijkheid des Heren zal zich
openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren
heeft het gesproken.
7. SAMENZANG
De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.
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Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
8. TWEEDE SCHRIFTLEZING

Mattheüs 11 : 2 t/m 15

N.B.G.

Jezus en Johannes de Doper
2 Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet
Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen:
3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?
4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt
Johannes wat gij hoort en ziet: 5 blinden worden ziende en lammen
wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden
opgewekt en armen ontvangen het evangelie.
6 En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.
7 Terwijl dezen heengingen, begon Jezus tot de scharen te zeggen van
Johannes: Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen?
Een riet, door de wind bewogen? 8 Maar wat zijt gij gaan zien?
Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen,
zijn aan de hoven der koningen. 9 Maar waarom zijt gij dan gegaan?
Om een profeet te zien? Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet.
10 Deze is het, van wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen
bereiden zal.
11 Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er
niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste
in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij. 12 Sinds de dagen van
Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan
met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. 13 Want al de profeten en de
wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; 14 en indien gij het wilt
aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. 15 Wie oren heeft, die hore!
9. BIJDRAGE

“Asaf”

10. MEDITATIE "Laat je niet bedotten!”
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11. SAMENZANG (wisselzang)
1.Allen: O Jezus Christus, licht ze bij,
die leven aan uw licht voorbij.
Voeg ze met uwe kudde saam,
opdat zij niet verloren gaan.
2. Vrouwen: Vervul met uw genadeschijn,
die op verkeerde paden zijn.
Sta bij, die heim'lijk in zijn hart,
verlokt en aangevochten wordt.
3. Mannen: Breng, die aan uw gebod ontkwam,
terug als uw verloren lam.
Maak de gewonde zielen heel
en geef ze aan de hemel deel.
4. Vrouwen: Open de doven het gehoor,
de stomme lippen, spreek ze voor,
dat zij belijden hun geloof,
niet langer stom, niet langer doof.
5. Mannen: Verlicht het oog dat u niet ziet,
leid hem weerom die u verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan,
versterk ze die in twijfel staan.
6. Allen: Dan zullen zij, niet meer vervreemd,
voor tijd en eeuwigheid vereend,
in aarde en hemel, dan en nu,
allen tezamen danken u.

12. BIJDRAGE
13. GEBED

“Asaf”
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14. INZAMELING van de gaven (onder orgelspel)
De opbrengst van deze collecte wordt aangewend ter bestrijding van de
onkosten die de commissie moet maken om deze diensten doorgang
te laten vinden. Als u deze diensten waardeert kunt u dat laten blijken
door uw bijdrage. Er is één collecte.

15. SAMENZANG (Slotlied)
1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo
gloria in excelsis Deo.
2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

16. UITZENDING.
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De volgende Zang- & Evangeliedienst is op zondag 5 januari 2020
Voorganger is dan Ds K.H.W. Klaassens uit Erica
Medewerking wordt verleend door
Chr. Vocaal Mannenensemble “Cantabile” uit Klazienaveen e.o.
o.l.v. Arjan Verhart – 2e Exloërmond.
Deze diensten staan onder verantwoordelijkheid van een interkerkelijke
commissie, bestaande uit leden van de
Protestantse Gemeente Emmen
Christelijke Gereformeerde kerk,
Baptistengemeente Emmen-Zuid en
het Leger des Heils,
allen in Emmen.
Napraten?
Wilt u napraten over dèze dienst?
Belt u dan met
Ds T.J.Oldenhuis

tel. 0524 511.511

Bankrekeningnummer van „Zang en Evangelie”: NL61RABO0114532095

De commissie Zang en Evangelie wenst u
gezegende Kerstdagen
en
een voorspoedig 2020

