Liturgie 19 december 2021
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we als voorbereiding op de dienst naar
J.S. Bach: Cantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben
Herz und Mund und Tat und Leben
muß von Christo Zeugnis geben
ohne Furcht und Heuchelei,
daß er Gott und Heiland sei.
Luiden van de klok

Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:
Psalm 19: 1 (volgens De Nieuwe Psalmberijming)
De hemel prijst de HEER;
ze geeft welluidend eer,
ze prijst zijn scheppingskracht.
De dag vertelt de dag
hoeveel Gods hand vermag;
de nacht spreekt tot de nacht.
Al klinkt er ook geen woord,
toch wordt hun stem gehoord
zelfs bij de verste volken.
Geen klank wordt er verspreid,
toch hoort men wereldwijd
hoe zij Gods lof vertolken.
Bemoediging en groet:
Vg:
De Heer zij met u
Allen:
Ook met u zij de Heer.
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:
en niet loslaat wat zijn hand begon.
Vg:
Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop. U bent onze God,
Allen:
wij zijn uw kinderen. Kwetsbaar en open voor uw heil.
Zingen: NLB 19: 5
Bescherm mij, HEER, maak mij
van grote zonden vrij;
ik ben uw trouwe knecht.
Als U mijn hart behoedt,
dan mijd ik overmoed,
dan dien ik U oprecht.
Laat wat ik zeg en denk,
waaraan ik aandacht schenk,
U altijd weer behagen –
God die mijn leven leidt,
God die mijn ziel bevrijdt,
mijn rots, die mij wil dragen!

(gem. gaat zitten)

Woord van welkom
Inleiding op het thema: "Hij maakt kleinen groot"
Aansteken van de vierde adventskaars
Zingen: NLB 464: 9
9 Een engel spreekt, een herder ziet
het donker wijken voor een lied.
En even staat door dit bericht
de aarde in een hemels licht!
We luisteren naar: Kyriegebed = Eleison, Eleison, Kyrie Eleison,
door Herman van Veen
Gebed om het licht van Gods Geest
1e Schriftlezing: Micha 5: 1 - 4a
Zingen: NLB 435: 1 en 4
1 Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juich blijde, zing uw God ter eer,
loof Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat.
4 Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vreê
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u 't leven weer!
2e Schriftlezing: Lucas 1: 38 - 56
Zingen: NLB 157 A: 1, 2, 3
1 Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.
2 Van nu aan, om wat Hij,
de sterke, deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam

want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.
3 Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen;
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed de hongerigen lonen.
Overdenking
We luisteren naar: J.S. Bach: Cantate 147
Deel 6. Koraal:
Wohl mir, daß ich Jesum habe,
o wie feste halt ich ihn,
daß er mir mein Herze labe,
wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der mich liebet
und sich mir zu eigen gibet;
ach drum laß ich Jesum nicht,
wenn mir gleich mein Herze bricht.
Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader
Mededelingen,
de collectes zijn voor: diaconie en PGEmmen
Bij de uitgang staan mandjes voor de collectes.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen

o.v.v. 'collecte 19 dec Ichthus'.
Slotlied: NLB 462: 1, 2 en 6
1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?
2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden:
en het leven nieuw zal zijn?
6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
Zegen
Gemeente zingt: Amen, Amen

