
Liturgie 28 februari 2021
Hervormde gemeente KapeLLe aanvang 10.00 uur

voorganger: ds. L.C.p. deventer
organist: mark Christiaanse

Mededelingen 

Psalm 25: 3, 8

3.       Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
         HEER, waarop ik biddend pleit:
         milde handen, vriendlijk’ogen
         zijn bij U van eeuwigheid.
         Denk toch aan de zonde niet
         van mijn onbedachte jaren!
         HEER, die al mijn ontrouw ziet,
         wil mij in uw goedheid sparen.

8.       Zie op mij in gunst van boven,
         wees mij toch genadig, HEER!
         Eenzaam ben ik en verschoven,
         ja, d’ellende drukt mij neer.
         ’t Roep U aan in angst en smart,
         duizend zorgen, duizend doden
         kwellen mijn bekommerd hart:
         voer mij uit mijn angst en noden!

Stil gebed 

Votum/groet 

Drempelgebed 

Psalm 16: 2, 3 

2.       In de gemeente die U trouw betuigt,
         ’t geheiligd volk, vind ik mijn welbehagen,
         maar ’t boos geslacht, dat voor afgoden buigt,
         vermeerdert zelf zijn smarten en zijn plagen.
         Ik volg hen niet waar zij hun offers plengen
         en nimmer zal mijn mond hun naam uitbrengen.



3.       Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
         dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
         Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
         mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
         Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
         staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

Kinderen 

Gezang 314: 1, 3

1.       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.

3.       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.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: 1 Thess. 4:1-7 

Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met
klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God be-
haagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen.
U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben
gegeven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich
onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eer-
baarheid weet te beheersen en dat u niet zoals de ongelovigen, die
God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. Schaad of
bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt
dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden.
God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig
leven.



Lezing: Matth. 15: 21-28

En weer vertrok Jezus; Hij week uit naar het gebied van Tyrus en
Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit
die streek   afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van
David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar
Hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar
Hem toe en vroegen Hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft
ze maar achter ons aan schreeuwen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen
gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ Maar zij
kwam dichterbij, wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij
antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen
en het aan de honden te voeren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden
eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ Toen
antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal
ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Gezang 647: 3, 4  

1.      Voor mensen die vragend,
         wachtend en wakend
         door het leven gaan
         weerklinken hier woorden
         God wilons horen:
         wij worden verstaan

2.      Voor mensen die hopend, 
         wankel gelovend 
         door het leven gaan, 
         zal liefde hun vragen 
         en angsten verjagen: 
         nieuw leven breekt aan.

Verkondiging

Orgelspel 



Gezang 561: 1, 4

1.       O Liefde die verborgen zijt
         in diepe stilten eeuwigheid,
         erbarm U over ons bestaan,
         het wordt verraden en verdaan.

4.       O Liefde uit de eeuwigheid
         die met ons mens geworden zijt,
         wij bidden, laat ons niet alleen
         in al het duister om ons heen,

Voor- en dankgebed 

Slotgezang 556: 1, 3

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur onsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Zegen

Gezamenlijk amen 


