
Liturgie 25 apriL 2021
Hervormde gemeente KapeLLe 

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

orgeL: marK CHristiaanse
voorzang: 652: 1, 2, 3, 4

1.      Zing jubilate voor de Heer, 2. Zing jubilate, dat is goed, 
         hemel en aarde, loof uw Vader, vogels en vissen, licht en water, 
         engelen, goden, mens en dier, bloemen en bomen, vlees en bloed, 
         sterren en stenen, jubilate! lichaam en ziel, zing jubilate! 

3.     Zing jubilate voor de Zoon,          4. Zing jubilate voor de Geest, 
         dat Hij de hemel heeft verlaten, offer de vogel Geest uw adem, 
         dat Hij de zonden heeft verzoend, dat Hij uw hart met vuur geneest, 
         Jezus Messias, jubilate! wees God indachtig, jubilate! 

mededelingen

aanvangspsalm 66:  1, 3
antifoon 640c: Halleluja! Jubel voor God heel de aarde, juich tot eer van de 
         Naam, Halleluja!

1.      Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
         Gods glorierijke naam ter eer.
         Laat van alom Hem lof ontvangen.
         Geducht zijn uwe daden, Heer.
         Uw tegenstanders, diep gebogen, 
         aanvaarden veinzend uw beleid.
         Heel d’ aarde moet uw naam verhogen, 
         psalmzingen uwe majesteit.

3.      Doe onze God uw loflied horen, 
         gij volken, zingt alom op aard, 
         looft Hem door wie wij zijn herboren, 
         die ons voor wanklen heeft bewaard.
         Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
         zoals men erts tot zilver smelt.
         Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
         gelouterd voor uw ogen stelt.



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 657: 1, 4
1.      Zolang wij ademhalen
         schept Gij in ons de kracht
         om zingend te vertalen
         waartoe wij zijn gedacht:
         elkaar zijn wij gegeven
         tot kleur en samenklank.
         De lofzang om het leven
         geeft stem aan onze dank.



4.      Ons lied wordt steeds gedragen
         door vleugels van de hoop.
         Het stijgt de angst te boven
         om leven dat verloopt.
         Het zingt van vergezichten,
         het ademt van Uw Geest. 
         In ons gezang mag lichten
         het komend bruiloftsfeest.

gebed bij de opening van de Heilige schrift 

Lezing: Johannes 16: 16-22 

16Nog een korte tijd en jullie zien Me niet meer, maar kort daarna zien jullie
Me terug.’17Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent
wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien Me niet meer, maar kort
daarna zien jullie Me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? 18Wat betekent “nog
een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’ 19Jezus begreep dat ze Hem iets wilden
vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met “Nog een
korte tijd en jullie zien Me niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”?
20Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld
blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.
21Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wan-
neer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is
dat er een mens ter wereld is gekomen. 22Jullie hebben nu verdriet, maar Ik
zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.

gezang 665: 1, 4

1.      Om Christus wil zijn wij verblijd.
         Hij heeft in alle menslijkheid
         een zoon die naar zijn vader aardt
         God in het vlees geopenbaard.

4.      Hij is aanwezig in het woord,
         dat wordt gepredikt en gehoord
         in heel de wereld en geloofd,
         en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

verkondiging    aansluitend orgelspel 



gezang 314: 1, 4 (LB 1973)

1.      Gij die gelooft, verheugt u samen,
         ’t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
         Die hoop zal nimmer ons beschamen:
         de Heer is God en zijns is d’ aard.
         Zijn woord heeft vrede, heil bereid
         van eeuwigheid tot eeuwigheid!

4.      Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
         Eén kudde, één Herder is beloofd.
         De volken buigen zich te gader
         voor Jezus Christus, aller Hoofd!
         Dat toch de dag des heils verscheen,
         dan worden aard’ en hemel één!

voor- en dankgebed 

slotgezang 650: 2, 6, 7

2.      Gods goedheid is te groot
         voor het geluk alleen,
         zij gaat in alle nood
         door heel het leven heen.

6.      Het zaad der goedheid Gods,
         het hoge woord, de Heer,
         valt in de voor des doods,
         valt in de aarde neer.

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

Zegen/amen

Collecte bij de uitgang


