
Liturgie 11 apriL 2021
Hervormde gemeente KapeLLe 

aanvang 10.00 uur
voorganger: ds. L.C.p. deventer

orgeL: marK CHristiaanse

voorzang: gezang 654:1,4 en 6

1.      Zing nu de Heer, stem allen in     4. Maar God heeft naar ons omgezien!
         met ons die God lofzingen, Wij, in de nacht verdwaalden, –
         want Hij deed ons van het begin hoe zou het ons vergaan, indien
         verrukkelijke dingen. Hij ons niet achterhaalde,
         Hij heeft het menselijk geslacht indien niet in de duisternis
         in ’t licht geroepen en bedacht het licht van Jezus Christus is
         met louter zegeningen. gelijk de morgen straalde.

         6. Zing dan de Heer, stem allen in
         met ons die God lof geven:
         Hij schiep voor ons een nieuw begin,
         hoeveel wij ook misdreven.
         Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
         van zijn genadig aangezicht.
         In Christus is ons leven!

mededelingen

aanvangspsalm 111: 1, 6

1.      Van ganser harte loof ik Hem
         in ’t midden van Jeruzalem,
         den Heer in ’t midden der getrouwen.
         Groot zijn de daden van den Heer,
         Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
         de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

6.      Van alle wijsheid het begin
         is: vrees den Heer met ziel en zin,
         aanbid zijn wil met vrees en beven.
         Dit is het helderste verstand.
         Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
         Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.



stil gebed

votum/groet

v.      Laten wij de HEER om ontferming aanroepen voor de
      nood van de wereld en Zijn NAAM prijzen: want 
      Zijn barmhar tigheid heeft geen einde!

Kyrie/gloria 299e

I.      HEER ONTFERM U,
I en II. Heer ontferm u.
I.      CHRISTUS ONTFERM U,
I en II Christus ontferm u.
I.      HEER ONTFERM U OVER ONS
I en II. Heer ontferm u over ons

I en II.   Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
         en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
         wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U,
         wij danken U om uw glorie!
         hemelse koning, God over allen, Vader van mensen.
         Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God
         die wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
         geef uw ontferming!
         heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, allerhoogste
         Jezus Messias, Heilige Geest, glorie van God! 
         U alle eer, nu en altijd. A~men. A~men. A~~men

de kinderen

gezang 645: 2, 5, 6

2.      Christus onze Heer 5. Pasen is de dag,
         is voor ons gestorven dat de doven lippen
         en Hij daalde neer van het stomme graf
         in het doodsgebied, Hem, het woord van God,
         deed de dood te niet uit de zwarte dood
         in de nieuwe morgen. in het leven riepen.



6.      Daarom, zingt Hem toe! God is opgestaan
         Hij is onze Heiland. om de hand te slaan
         Wordt zijn lof niet moe! aan de oude vijand.
         
gebed bij de opening van de Heilige schrift

Lezing: Johannes 20: 19-31

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar;
ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus
kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden
toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de
Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij
heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over hen
heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven,
dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’24Een
van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam.
25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei
hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers
kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een
week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij.
Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens
jullie vrede!’ zei Hij, 27en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier
en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig,
maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen
hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en
toch geloven.’30Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen
gedaan, die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u ge-
looft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven
leeft door zijn naam.

gezang 644: 1, 2, 5

1.      Terwijl wij Hem bewenen, 2. Terwijl wij om Hem treuren,
         omdat Hij van ons ging, toont Hij ons hand en voet.
         is Hij aan ons verschenen Hij komt door dichte deuren,
         in zijn verheerlijking. Hij spreekt zijn vredegroet.

5.     Hij is de Heer en Koning, Zijn woorden zijn als honing,
         die eeuwig bij ons is. zijn naam is als een vis.
         



verkondiging    aansluitend orgelspel

gezang 428

         Life so full I give to you
         As the Father sends me so I send you
         Spread my light throughout all life
         Peace be with you.

         Overvloedig geef ik u,
         zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
         Ga en deel mijn liefde uit
         vrede zij u.

voor- en dankgebed 

slotgezang 641: 1, 4

1.      Jezus leeft en ik met Hem!
         Dood, waar is uw schrik gebleven?
         Hem behoor ik en zijn stem
         roept ook mij straks tot het leven,
         opdat ik zijn licht aanschouw,
         dit is al waar ik op bouw.

4.      Jezus leeft! Nu is de dood
         mij de toegang tot het leven.
         Troost en kracht in stervensnood
         zal de Levende mij geven,
         als ik stil Hem toevertrouw:
         Gij zijt al waar ik op bouw!

Zegen

amen

Collecte bij uitgang


