Liturgie
voor de dienst
op zondag 1 maart 2020
om 19.00 uur
in de Kapelkerk te Emmen.
Voorganger : Ds H.Dekker uit
Klazienaveen-Noord
Medewerking wordt verleend door
Chr. Zanggroep “Fundament” uit
Klazienaveen e.o.
o.l.v. Jan Timmerman
Organist: Reint Elling

Thema: "Om u te dienen".
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VOOR DE DIENST
SAMENZANG
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.

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 er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

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:
Jezus Christus is de Heer!

SAMENZANG
Prijs den HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied (bis).

Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in ’t hach’lijkst lot,
vestigt op de HEER, zijn God (bis)

't Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
prijs Zijn grootheid; loof de HEER (bis)
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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
Eeuwig en machtig Heer
groot van genâ, o Heer,
Uw naam zij d'eer
U bent zo groot voor ons,
U gaf uw Zoon voor ons,
maak ons dan klein, o Heer,
Uw naam ter eer.

5. BIJDRAGE: “Fundament”

Vergeef ons onze schuld,
dat U ons leven vult,
ons leiden zult.
Dat is 't gebed tot U
o God, verhoor ons nu,
neem ons aan uwe hand
naar 't beloofde land.
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6. EERSTE SCHRIFTLEZING: Psalm 118 : 22 t/m 29

N.B.V.

22.De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
23 Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.
24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.
25 HEER, geef ons de overwinning,
HEER, geef ons voorspoed.
26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER.
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.
27 De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen
tot aan de horens van het altaar.
28 U bent mijn God, u zal ik loven,
hoog zal ik u prijzen, mijn God.
29 Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
7. SAMENZANG
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.
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 zeeg’nen u al tezaam.
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De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

8. TWEEDE SCHRIFTLEZING

Marcus 10 : 35 t/m 45

N.B.V.

35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en
zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’
36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’
37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts
van u zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten
niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de
doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat kunnen wij,’
antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken
die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie
er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren
toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’
41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op
Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie
weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat
hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan.
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,
44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,
45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
9. BIJDRAGE

“Fundament”

10. MEDITATIE: "Om u te dienen ”
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11. SAMENZANG
Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

God almachtig boven mate
die zo nederig verscheen
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in ’s hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn
tot wij eeuwig bij U wonen
schrijdende van licht tot licht
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.
12. BIJDRAGE

“Fundament”

13. GEBED
14. INZAMELING van de gaven
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.
(Tijdens de collecte zingen we (op verzoek)
1.Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk're dal ligt achter mij
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.
refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
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2.Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
3.Ik wandel in het licht met Jezus
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
refrein:

15. SAMENZANG - (Slotlied)

staande

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

16. UITZENDING.
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De volgende Zang- & Evangeliedienst is op zondag 5 april 2020
Voorganger is dan Ds F.Stalman uit Delfzijl
Medewerking wordt verleend door
“Chr.Gemengd koor “Samen op Weg” uit Valthermond
o.l.v. Gert Vissering
organist: Herman Boerman

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 deze dienst?
Belt u dan met
Ds H.Dekker

tel 0591.573683

Bankrekeningnummer van „Zang en Evangelie”: NL61RABO0114532095

