
Liturgie 13 juni 2021 Hervormde gemeente KapeLLe 
aanvang 10.00 uur

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

Met ingang van 5 juni kunnen de bezoekers het slotlied op praatniveau 
en het amen meezingen. 

Afhankelijk van het aantal bezoekers op 13 juni beslissen 
we hoe we op en vanaf 20 juni te werk gaan.

voorzang: psalm 18: 1,2 en 5

1.       Ik heb U lief van ganser harte, Here.
          Gij immers zult het onheil van mij weren.
          Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
          Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
          Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
          mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
          o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
          ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.

2.       Met banden van de dood was ik omgeven,
          dood en verderf verstikten mij het leven;
          toen zocht ik in mijn angst Gods aangezicht.
          Hij hoorde mij van waar Hij woont in ’t licht.
          Toen werd God toornig en de landen dreunden,
          de bergen daverden, de aarde kreunde.
          Gods adem rookte, zijn verbolgen mond
          ontstak een vuur, dat onverhoeds verslond.

5.       God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden
          toen mij de waatren aan de lippen stonden.
          Hij redde mij, toen ’s vijands overmacht
          mij totterdood in d’engte had gebracht.
          Te kwader ure traden zij mij tegen,
          maar God geleidde mij op goede wegen,
          maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd.
          Hij is het die in liefde mij behoudt.

mededelingen



aanvangspsalm 95: 1, 3

1.       Steekt nu voor God de loftrompet,               3. Komt, werpen wij ons voor den Heer
          Hem die ons in de vrijheid zet. die ons gemaakt heeft biddend neer,
          Komt voor zijn aanschijn met verblijden. wij, die het volk zijn van zijn weide.
          Brengt Hem de dank van al wat leeft, Want onze God, Hij gaat ons voor,
          Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Hij trekt met ons de diepte door.
          Viert Hem, de koning der getijden. Zijn hand zal ons als schapen leiden.

stil gebed votum en groet

gezang 274: 1, 2, 3

1.       Wij komen hier ter ere van uw naam
          rond de verhalen die geschreven staan,
          wij schuilen weg als vogels in het riet
          zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2.       Ontferm u God, kyrie eleïson,
          wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
          kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
          zonder U raken wij de liefde kwijt.

3.       Wij zingen samen van uw gloria,
          dank voor het leven, dank U voor elkaar,
          geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
          leg zo uw glimlach over ons bestaan.

verootmoediging vrijspraak

Kinderen  

gezang  326: 1, 5, 6

1.       Van ver, van oudsher aangereikt                5. Van ver, van oudsher aangezegd, 
          een Woord dat toch niet van ons wijkt een naam, opnieuw op ons gelegd, 
          nabij en nieuw ons aangedaan een woord, dat onze monden vult, 
          weer vlees geworden, opgestaan een lied, dat Gods gelaat onthult. 

6.      O woord, zolang ons toegedaan, 
          zet ons opnieuw tot zingen aan: 
          gezegend, hier en overal 
          die is, die was, die komen zal! 

gebed bij de opening van de Heilige schrift



Lezing: Lukas 14: 15-24 

15Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen Hem: ‘Ge-
lukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 16Jezus ver-
volgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17Toen
het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen
hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18Maar een voor een begonnen ze zich te
verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet
gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19En een ander zei:
“Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging
niet aannemen.” 20Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet
komen.” 21Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer
des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng
uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.”
22Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en
nog is er plaats,” 23zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de
stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24Ik zeg jullie: nie-
mand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’

gezang 379: 1, 3

1.       Breek ons, Heer, het brood, 3. God en mens, die gaf
          als bij die getrouwen, aan het kruis uw leven,
          die Gij na uw dood roep ons uit het graf,
          leven deedt aanschouwen dat wij met U leven.
          dat we U kennen mogen. Laat ter bruiloft komen,
          Open uit den hoge door U aangenomen,
          ons de ogen. al uw vromen.

Lezing: 1 joh. 3: 13-18
Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. 14Wij weten dat we
van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet lief-
heeft blijft in de dood. 15Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar,
en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. 16Wat
liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom
horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17Hoe kan Gods liefde
in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit
voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?18Kinderen, we moeten niet lief-
hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

gezang 722: 1,, 2, 3
1.       Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,
          het wonder van uw heilig woord,
          van Jezus die uw beeltenis
          en die het hart der schriften is.



2.       Zegen ons met verwondering
          dat Hij het is, de vreemdeling,
          die met ons door de eeuwen ging –
          blijf bij ons met uw zegening.

3.       Heilige Geest, ontsteek het vuur,
          de liefde van het eerste uur,
          maak uw genade in ons groot,
          een vreugde sterker dan de dood.

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 gekrui-
sigd, ge storven en begraven, neder ge daald ter helle, ten derde dage wederom opge-
staan 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 ge-
meenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een
eeuwig leven. AMEN  

voor- en dankgebed 

slotgezang 412: 1, 4

1.       Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
          Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
          U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
          onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
          Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
          wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!

4.       U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
          des Vaders een’ge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
          De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
          Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
          Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
          en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

Zegen

gezongen ”amen”  


