
Liturgie 6 juni 2021 Hervormde gemeente KapeLLe 
aanvang 10.00 uur

voorganger: ds. L.p.C. deventer
orgeL: marK CHristiaanse

voorzang: gezang 156: 1, 2 en 3

1.       Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,
          Gij hebt mij vrees voor U in ’t hart gelegd,
          w werk vervult mijn wezen met ontzag.
          Breng nu, o God, uw werken aan de dag:
          toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;
          uw volk zal juichen om zijn God en Heer.

2.       Woedt overal op aarde het geweld,
          wordt nergens meer Gods naam met eer vermeld,
          maakt zich de macht van haat en afgunst groot,
          brengt zij het leven enkel nog ter dood,
          hoopt ook geen mens op ’t komend Godsrijk meer,
          toch blijf ik juichen om mijn God en Heer. 

3.       En als het licht eenmaal verduisterd wordt,
          –geen oogst op ’t land, de vijgenboom verdord,
          geen levend water meer, geen brood, geen wijn –,
          wanneer de schapen Gods verdreven zijn,
          is er bij mensen geen verwachting meer;
          nog zal ik juichen om mijn God en Heer.

mededelingen

aanvangspsalm 18: 7, 8

antifoon gez. 703a: Alles uit Hem ontstaan, alles door Hem geschapen, 
          alles in Hem zijn doel, Hem de eer in eeuwigheid

7.       De Heer heeft mij vergolden naar mijn daden,
          mijn reine handen en mijn rechte paden.
          Getrouw zult Gij voor de getrouwe zijn,
          goed voor de goede, voor de reine rein.
          Wie wel doet aan Gods knechten, aan Gods zonen,
          zult Gij als knecht, zult Gij als zoon belonen.
          Maar wie zich afwendt en uw stem niet hoort,
          Gij treedt hem tegen met uw toornig woord.



8.       Gij immers zult het arme volk verhogen,
          en Gij vernedert, Heer, de trotse ogen.
          Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt,
          waarvoor de dichte duisternis verdwijnt.
          Met U durf ik mij in de strijd te wagen,
          de legerbenden op de vlucht te jagen.
          Met U ga ik door water en door vuur,
          en met mijn God spring ik over een muur.

antifoon gez. 703a

stil gebed votum en groet

gezang 671: 1, 4

1.       Nu bidden wij de Heilige Geest 4.    Geef, hoogste Trooster in alle nood,
          om een recht geloof het allermeest, dat wij nimmer vrezen schande of dood,
          dat Hij ons verblijde en ons bevrijde dat wij niet versagen ten laatsten dage,
          en aan ’t einde ons naar huis geleide. als de vijand ons zelf komt aanklagen.
          Kyrieleis. Kyrieleis.

verootmoediging vrijspraak

Kinderen       

gezang 798: 1, 2, 3

1.       Heer geef mij vleugels dat ik reis      2. Die leden in hun aardse tijd
          tot door de sluier heen, aan twijfel, zonde en vrees,
          en zie in ’t stralend paradijs die mensen met verdriet en strijd,
          uw heilgen om U heen. als wij zijn, zijn geweest.

3.       Ik vraag hen hoe het hiertoe kwam: Wij danken, zeggen zij, het lam,
          een zegepraal zo groot. wij leven uit zijn dood.
          
gebed bij de opening van de Heilige schrift

Lezing: Lukas 16:19 – 31 

19Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag uit-
bundig feestvierde. 20Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder
de zweren. 21Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op
de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. 22Toen kwam
de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke
stierf, en werd begraven. 23In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op



en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. 24“Vader Abraham,” riep hij,
“heb medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken
met water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.” 25Maar
Abraham zei: “Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus
altijd slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn. 26Bovendien, er gaapt tussen
ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij
zou het niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons komen.” 27Maar de rijke
zei: “Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, 28want ik heb nog
vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in
dit oord van pijn.” 29Maar Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten; daar moeten
ze naar luisteren.” 30Maar hij zei: “Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar
hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren.” 31Maar Abraham antwoordde: “Als ze niet
naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als
iemand uit de doden opstaat.” ’

Gezang 1001: 1, 2

1.       De wijze woorden en het groot vertoon,
          de goede sier van goede werken,
          de ijdelheden op hun pauwentroon,
          de luchtkastelen van de sterken:
          al wat hoog staat aangeschreven
          zal Gods woord niet overleven;
          Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
          beschaamt de ogen van de sterken.

2.       Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
          dat lachen zullen zij die wenen,
          dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
          dat dorst en honger zijn verdwenen –
          de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
          die geen vader was, zal vader zijn;
          mensen zullen andere mensen zijn,
          de bierkaai wordt een stad van vrede.

Lezing: 1 joh. 4: 16b-21
God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. 17Hoe volmaakt
onze liefde nu al is, zal blijken uit onze vrijmoedigheid op de dag van het oordeel,
omdat wij in deze wereld leven zoals Jezus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. 18De
volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf, en wie vreest is niet
volgroeid in de liefde. 19Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad. 20Maar
als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar.
Want als hij zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben, die hij
nooit heeft gezien. 21Dit gebod hebben wij dan ook van Hem gekregen: wie God lief-
heeft, moet ook zijn broeder liefhebben.



gezang 754: 1, 3

1.       Liefde Gods die elk beminnen 3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
          hemelhoog te boven gaat, o voltooi het: maak ons rein,
          kom in onze harten binnen tot de wereld is gewonnen
          met uw milde overdaad. en in U hersteld zal zijn,
          Jezus, één en al ontferming, tot wij eeuwig bij U wonen,
          daal van uit den hoge neer schrijdende van licht tot licht,
          met uw heerlijke bescherming leggend onze gouden kronen
          in ons bevend hart, o Heer. zingend voor uw aangezicht.

prediking       aansluitend orgelspel

gezang 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in
Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvan gen is van de Heil’ge
Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
ge storven en begraven, neder ge daald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan
van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen
Va ders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en
een eeuwig leven. AMEN  

voor- en dankgebed 

slotgezang 1008: 1, 2, 3

1.       Rechter in het licht verheven,        2. Hoor de bittere gebeden
          Koning in uw majesteit, om de vrede die niet daagt.
          louter ons geringe leven, Zie hoe diep er wordt geleden,
          scheld ons onze schulden kwijt, hoe het kwaad de ziel belaagt.
          laat uw vleuglen ons omgeven, Zie uw mensheid hier beneden,
          troost ons met uw tederheid. wat zij lijdt en duldt en draagt.

3.       Houd wat Gij hebt ondernomen, met uw koninkrijk op aard.
          klief het duister met uw zwaard. Laat de vrede eindlijk komen,
          Kroon de menselijke dromen die uw hart voor ons bewaart.
          
Zegen

gezongen ”amen”  

Collecte bij de uitgang


