
Liturgie witte zondagen van Pasen -  
Zondagmorgen 18 april 2021 10.00 u in de 

Hervormde Kerk te Kapelle 
Voorganger C.G. Kant, Nijkerk

Voorzang: Gezang 650: 1,2,3,6 en 7

1.       De aarde is vervuld 2. Gods goedheid is te groot
          van goedertierenheid, voor het geluk alleen,
          van goddelijk geduld zij gaat in alle nood
          en goddelijk beleid. door heel het leven heen.

3.       Zij daalt als vruchtbaar zaad 6. Het zaad der goedheid Gods,
          tot in de groeve af het hoge woord, de Heer,
          omdat zij niet verlaat valt in de voor des doods,
          wie toeven in het graf. valt in de aarde neer.

7.       Al gij die God bemint de oogst ruist in de wind
          en op zijn goedheid wacht, als psalmen in de nacht.
          
Mededelingen

Intochtspsalm:  Ps. 118: 1, 5

1.       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 de Heer vreest, laat het horen:
          zijn liefde duurt in eeuwigheid.

5.       De Heer is mij tot hulp en sterkte,
          Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
          Hij is het, die mijn heil bewerkte.
          Ik loof de Heer mijn leven lang.
          Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
          nu Hij de zege heeft gebracht:
          Gods rechterhand doet grote dingen,
          Gods rechterhand heeft grote kracht!

Stil gebed

Votum en groet



Gezang: Lied 218: 1,2,3 (kinderlied)

1.       Dank U voor deze nieuwe morgen,
          dank U voor elke nieuwe dag.
          Dank U dat ik met al mijn zorgen
          bij U komen mag.

2.       Dank U voor deze mooie aarde,
          dank U voor sterren, maan en zon.
          Dank U dat U ons wilt bewaren,
          kracht en levensbron.

3.       Dank U dat alle vogels zingen,
          dank U voor elke boom in bloei.
          Dank U voor zoveel goede dingen,
          dank U dat ik groei.

Gebed om ontferming en gebed bij de opening van de Schrift

Gezang: Lied 670: 1,3,7

1.       Kom Schepper God, o Heilige Geest,
          daal in de mensenharten neer,
          zij zijn uw schepselen geweest,
          herschep hen in genade, Heer.

3.       Ontsteek een licht in ons verstand
          en maak tot liefde ons hart bereid,
          geleid met milde vaste hand
          ons zwakke vlees in zekerheid.

7.       Lof zij de Vader, lof de Heer
          die uit de dood is opgestaan,
          de Trooster ook zij lof en eer
          en heerlijkheid van nu voortaan.

Lezing: Zacharia 2: 10-13  +  Lucas 24: 44-45  +  Hand. 1: 1-8
          Kom! Vlucht weg uit het land van het Noorden! – spreekt de HEER. Als de vier winden
          van de hemel heb ik jullie verspreid – spreekt de HEER. Kom nu, Sion; jullie die in 
          Babel wonen, breng je in veiligheid.’ Want de HEER van de hemelse machten, die mij 
           zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door 
          wie jullie geplunderd zijn: ‘Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel! Ik zal 
          mijn hand dreigend naar hen uitstrekken, zodat zij op hun beurt geplunderd worden 
          door degenen die zij hadden geknecht.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de 
          hemelse machten mij gezonden heeft. 



          Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat 
          in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in 
          vervulling moest gaan.’ Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het 
          begrijpen van de Schriften. 

          In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven,
          vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de
           apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht 
          was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende
          veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk
          van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, 
          maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben 
          gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden 
          jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: 
          ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij 
          antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft 
          vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaats-
          vinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen 
           en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van 
          de aarde.’

Gezang: Lied 624 

1        Christus, onze Heer, verrees, / halleluja!
          Heil'ge dag na angst en vrees, / halleluja!
          Die verhoogd werd aan het kruis, / halleluja,
          bracht ons in Gods vrijheid thuis, / halleluja!

2.       Prijs nu Christus in ons lied, / halleluja,
          die in heerlijkheid gebiedt, / halleluja,
          die aanvaardde kruis en graf, / halleluja,
          dat Hij zondaars ’t leven gaf, / halleluja!

3.       Maar zijn lijden en zijn strijd, / halleluja,
          heeft verzoening ons bereid, / halleluja!
          Nu is Hij der heem'len Heer, / halleluja!
          Eng'len jub'len Hem ter eer, / halleluja!

Verkondiging met aansluitend Orgelspel

Gezang: Lied 769: 1,2,4

1.       Eens, als de bazuinen klinken, ja en amen wordt gezegd,
          uit de hoogte, links en rechts, rest er niets meer dan te zingen, –
          duizend stemmen ons omringen, Heer, dan is uw pleit beslecht.



2.       Scheurt het voorhang van de wolken,
          wordt uw aangezicht onthuld,
          vaart de tijding door de volken
          dat Gij alles richten zult:
          Heer, dan is de dood verzwolgen,
          want de schriften zijn vervuld.

4.       Als de graven openbreken
          en de mensenstroom vangt aan
          om de loftrompet te steken
          en uw hofstad in te gaan:
          Heer, laat ons dan niet ontbreken,
          want de traagheid grijpt ons aan.

Voor- en dankgebeden. 

Slotgezang: Lied 413

1        Grote God, wij loven U,
          Heer, o sterkste aller sterken!
          Heel de wereld buigt voor U
          en bewondert uwe werken.
          Die Gij waart te allen tijd,
          blijft Gij ook in eeuwigheid.

2.       Alles wat U prijzen kan,
          U, de Eeuwige, ongeziene,
          looft uw liefde en zingt ervan.
          Alle engelen, die U dienen,
          roepen U nooit lovensmoe:
          ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3.       Heer, ontferm u over ons,
          open uwe vaderarmen,
          stort uw zegen over ons,
          neem ons op in uw erbarmen.
          Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
          laat ons niet verloren gaan.

Zegen  

Amen

Collecte bij de uitgang


