Liturgie
voor de dienst
op zondag 5 april 2020
om 19.00 uur
in de Kapelkerk te Emmen.
Voorganger : 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

Thema: "Hij kent je".
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VOOR DE DIENST
SAMENZANG (Melodie: Alles wat adem heeft . . )
Welkom de mensen die dromen van vrede.
Welkom wie Godes vriend wil zijn.
Welkom de zoekers met weif'lende schreden,
jij met je vreugd', verborgen pijn.
Weest allen welkom in Gods huis;
drink de genade, voel u thuis.
Halleluja, halleluja.
Ieder komt hier met z'n eigen verhalen;
met voors en tegens, zwak en sterk.
Wees niet bevreesd, u mag hier komen halen:
vergeving, hoop, Gods liefdewerk.
God geeft ons leven doel en zin,
stem daarom met ons allen in:
Halleluja, halleluja.
Hoe ook ons leven mag zijn alle dagen,
kom hier tot rust, verheug u zeer.
Al zijn er zorgen, al hebben we vragen,
hier zijn we samen, met de Heer.
God geeft ons nieuwe moed en kracht.
Eer Hem die veel van ons verwacht.
Halleluja, halleluja.
SAMENZANG (Melodie: Er is een God die hoort)
Zing een nieuw lied met hart en met stem.
Groot is de Heer, groot is de Heer.
Hemel en aarde jubelt voor Hem:
Jezus, uw naam zij d’eer.
Laten wij naad’ren voor ‘s Heren troon
zingen voor Hem op dankbare toon
in melodieën, zuiver en schoon
Jezus, uw naam zij d’eer.
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Laat het maar horen met luide stem:
Groot is de Heer, groot is de Heer.
Dat alle mensen zingen voor Hem:
Jezus uw naam zij d’eer.
Roep het maar uit: De Heer heeft je lief
Hij geeft de mensen nieuw perspectief.
Dank U voor alles, dank U o Heer.
Jezus, uw naam zij d’eer
Eens in de hemel, daar klinkt het door:
groot is de Heer, groot is de Heer.
Samen met ‘t juichend engelenkoor:
Jezus, uw naam zij d’eer.
Al onze zorgen zijn daar voorbij
dan zingen wij volmaakt en blij
van Gods genade voor u en mij
Jezus, uw naam zij d’eer.
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
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4. SAMENZANG
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

5. BIJDRAGE: “Samen op Weg”
6. EERSTE SCHRIFTLEZING: Psalm 139 : 1 t/m 18

N.B.V.

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.
5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.
6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
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14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
7. SAMENZANG
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

6

8. TWEEDE SCHRIFTLEZING

Hebreeën 4 : 14 t/m 16

N.B.V.

Trouw blijven aan de belijdenis
14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof
dat we belijden.15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met
onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht
op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.
16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige,
waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid
en genade vinden.
9. BIJDRAGE

“Samen op Weg”

10. MEDITATIE: "Hij kent je ”
11. SAMENZANG
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
refrein:
Groot is uw trouw, o Heer (2x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
refrein
12. BIJDRAGE

“Samen op Weg”
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13. GEBED
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)
Melodie: Lichtstad met uw gouden poorten
Aan het slot van deze avond komen wij tot U, o Heer.
Samen mochten wij getuigen, van Uw liefde, tot Uw eer
Als Uw kind’ren hier tezamen, één van hart en één van zin,
mogen wij dat steeds beamen, in ons leven, ons gezin.
2. Help ons, dat wij niet vervreemden, van Uw doel en Uw gebod
Laat ons omzien naar ontheemden, breng een omkeer in hun lot.
Als wij dwalen langs Uw wegen, wijs ons weer ‘t juiste spoor.
Met het Woord, van U gekregen, leidt U ons: Wij gaan er voor.
3. Houdt ons vast, o lieve Heiland, op de weg, die Gij ons leert.
Ga ons voor en leer ons danken ‘U de glorie lof en eer’
Laat ons nu de handen vouwen, zingend bidden tot U Heer.
Dat wij allen U vertrouwen dan zijn wij nooit eenzaam meer!

16. UITZENDING.

De volgende Zang- & Evangeliedienst is op zondag 3 mei 2020
Voorganger is dan Ds M.de Vos uit Emmen
Medewerking wordt verleend door
“Chr.Mannenkoor Appingedam”
o.l.v. Nico Dijkman
Organist: Jan Beukema
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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 F.Stalman

tel 06.1546.9449

Bankrekeningnummer van „Zang en Evangelie”: NL61RABO0114532095

In verband met het vertrek van onze huidige secretaris
zijn wij als commissie van Zang en Evangelie
op zoek naar een nieuwe secretaris.
Draagt u deze diensten een warm hart toe en
lijkt het u leuk om deel uit te maken van de commissie
die deze diensten mogelijk maakt, laat het dan weten aan
één van de commissieleden.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u
contact opnemen met de huidige secretaris
Ilse Braamskamp tel. 06.4098.5941

