
Liturgie: 
Startzondag 2021

Liturgie voor de dienst op 19 september 2021, 
10.00 uur, in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle 

Thema: 
Van U is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen.

Voorganger: Ds. L.C.P. Deventer
Organist: dhr. Mark Christiaanse

Combo: Erik, Mika, Mart, Gerard, Evy-Janne, 
Maartje, Olga, Egbert, Mirjam, Dick-Jan

Viool: Maartje Crajé



Een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst
kome wat komt. 



Gezang 282: 1, 2

1.      Genesteld aan uw hart
         en aan uw altaar kind aan huis,
         pelgrim die schuilt,
         zo ben ik thuis
         bij U, mijn God, die in
         uw loofhut mij bewaart.

2.     Hier wordt uw woord van kracht, 
         dat mij herschept en adem geeft, 
         de ziel wil zijn
         van al wat leeft. 
         Het fluistert in mijn oor 
         hoe vurig Gij mij wacht. 

Mededelingen

Aanvangspsalm 80: 1, 6, 7

1.      O God van Jozef, leid ons verder,
         hoor ons en wees weer onze herder;
         gij vuurkolom, straal gij ons toe.
         Waak op, o Held, wij worden moe;
         laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
         doe ons opstaan en help ons weer.

6.      Zie van uw hoge hemel neder,
         dat onze aanblik U verteder’,
         geef op uw eigen planting acht,
         de zoon die Gij hebt grootgebracht,
         brand hem niet weg in uw gericht,
         as tot as voor uw aangezicht.

7.      Dan zullen wij niet van U wijken,
         uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
         uw naam is ons als uw gelaat;
         een sterrebeeld, een dageraad.
         Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
         doe ons opstaan en help ons weer.



Stil gebed

Votum/groet

Gezang met combo: Opw 733

         De zon komt op, maakt de morgen wakker;
         mijn dag begint met een lied voor U.
         Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
         laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:Loof de Heer, o mijn ziel.
         O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
         Met meer passie dan ooit;
         o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

         Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
         Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
         Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
         tienduizend redenen tot dankbaarheid.
         (Refrein)

         En op die dag, als mijn kracht vermindert,
         mijn adem stokt en mijn einde komt,
         zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
         tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
         (Refrein 2x)

slot:  Verheerlijk zijn heilige naam.
         Verheerlijk zijn heilige naam.

Verootmoedigingsgebed 

Vrijspraak

Combo: Toekomst vol hoop

         In de nacht van strijd en zorgen Ook al zijn er duizend vragen,
         Kijken wij naar U omhoog, Al begrijpen wij U niet,
         Biddend om een nieuwe morgen, U blijft ons met liefde dragen,
         Om een toekomst vol van hoop. U die alles overziet.



         U geeft een toekomst vol van hoop; U heeft ons geluk voor ogen.
         Dat heeft U aan ons beloofd. Jezus heeft het ons gebracht.
         Niemand anders, U alleen, Mens, als wij, voor ons gebroken
         Leidt ons door dit leven heen. In de allerzwartste nacht.

         U geeft een toekomst… 

         U bent God, de Allerhoogste, U geeft een toekomst .. 3x
         God van onbegrensde macht.
         Wij geloven en wij hopen
         Op het einde van de nacht.

Gesprek met de kinderen

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Mattheus 6: 9-13 (NBG< 1951)

Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
10uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde. 11Geef ons heden ons dagelijks brood; 12en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. [Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

Prediking 

Gezang 1005: 1c, 2, 4c, 5

1c.    Longing for light, we wait in darkness
         Longing for truth, we turn to You.
         Make us Your own, Your holy people
         Light for the world to see.

         Christ, be our light!
         Shine in our hearts.
         Shine through the darkness.
         Christ, be our light!
         Shine in Your church gathered today. 



2.      Longing for peace, our world is troubled
         Longing for hope, many despair.
         Your word alone has pow’r to save us.
         Make us your living voice.
         Christ, be our light!
         Shine in our hearts.
         Shine through the darkness.
         Christ, be our light!
         Shine in Your church gathered today.

4c.   Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
         zoekend naar warmte zijn velen koud.
         Maak ons een huis van levende stenen,
         schuilplaats voor U gebouwd.

Refr. Christus, ons licht,
         schijn door ons heen, schijn door het duister.
         Christus, ons licht,
         schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5.     Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,
         voor zoveel leed, zoveel gemis.
         Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
         totdat uw rijk hier is! Refr. 

Orgel: 

Lied 769 (Opw.) 

         Build Your kingdom here
         Let the darkness fear
         Show Your mighty hand
         Heal our streets and land
         Set Your church on fire
         Win this nation back
         Change the atmosphere
         Build Your kingdom here
         We pray



         Come set Your rule and reign
         In our hearts again
         Increase in us we pray
         Unveil why we’re made
         Come set our hearts ablaze with hope
         Like wildfire in our very souls
         Holy Spirit, come invade us now
         We are Your Church
         And we need Your power
         In us

         We seek Your kingdom first
         We hunger and we thirst
         Refuse to waste our lives
         For You’re our joy and prize
         To see the captive hearts released
         The hurt, the sick, the poor at peace
         We lay down our lives for Heaven’s cause
         We are Your church
         And we pray revive
         This earth (we’re prayin’ for revival)

         Build Your kingdom here..

         Unleash Your kingdom’s power
         Reaching the near and far
         No force of hell can stop
         Your beauty changing hearts
         You made us for much more than this
         Awake the kingdom seed in us
         Fill us with the strength and love of Christ
         We are Your church
         Oh, and we are the hope
         On earth

         Build Your kingdom here..
         Let the darkness fear
         Show Your mighty hand
         Heal our streets and land
         Set Your church on fire



         Win this nation back
         Change the atmosphere
         Build Your kingdom here
         We pray (change the atmosphere, build Your kingdom here)

         Build Your kingdom here
         Let the darkness fear
         Show Your mighty hand
         Heal our streets and land
         Set Your church on fire
         Win this nation back
         Change the atmosphere
         Build Your kingdom here
         Oh, we pray (let’s win this nation back)

Vertaling: 
1.      Kom, vestig uw gezag
         Wees Koning in ons hart
         Herstel uw beeld in ons
         Onthul uw doel met ons
         Ontsteek de vlam van hoop opnieuw
         Een laaiend vuur in onze ziel
         Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien

         Wij zijn uw kerk
         Heer, maak ons sterk in U

         Wij dorsten naar uw rijk
         En uw gerechtigheid
         schakelt ons nu in
         En geeft ons leven zin
         Gevangen harten worden vrij
         Verslagen mensen troosten wij
         Zelfs de blinden zien uw heerschappij
         Wij zijn uw kerk
         oor ons gebed en kom!

         Bouw uw koninkrijk
         Zet het kwaad te kijk
         Toon uw sterke hand



         Kom, herstel ons land
         Vul uw kerk met vuur
         Win dit volk terug
         Heer, dat bidden wij
         Tot uw koninkrijk
         Verschijnt. 2x

         Uw ongetemde kracht
         Verslaat de helse macht
         Uw ongekende pracht
         Vernieuwt en sterkt ons hart
         Wij zijn voor zoveel meer gemaakt
         Leer ons te doen wat U ons vraagt
         Vol van Jezus’ liefde en zijn kracht
         Wij zijn uw kerk
         Heer, doe uw werk door ons

         Bouw uw koninkrijk
         Zet het kwaad te kijk
         Toon uw sterke hand
         Kom, herstel ons land
         Vul uw kerk met vuur
         Win dit volk terug
         Heer, dat bidden wij
         Tot uw koninkrijk Verschijnt. 2x )

Voor- en dankgebed 

Gezongen Onze Vader gezang 369b

         Onze Vader in de hemel,
         uw naam worde geheiligd,
         uw koninkrijk kome.
         uw wil geschiede
         zoals in de hemel ook op aarde.
         Geef ons heden ons dagelijks brood
         en vergeef ons onze schulden,
         zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.



         En leid ons niet in verzoeking,
         maar verlos ons van de boze.
         Want van U is het koninkrijk en de kracht
         en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Slotgezang 727: 3, 8, 9, 10

3.      Maak al uw strijders in dit aards gevecht
         moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
         tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
         Halleluja, halleluja!

8.      Maar een oneindig glorierijker dag
         staat nog te wachten als op uw gezag
         heel ’t heir der heilgen tot U naadren mag.
         Halleluja, halleluja!

9.      Daar is de Koning als een jonge held!
         Hem komen allen tegemoet gesneld
         van vreugde stralend, scharen ongeteld.
         Halleluja, halleluja!

10.    Van alle einders, van de verste kust
         zullen wij vinden vrede, feest en rust,
         U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
         Halleluja, halleluja!

Zegen

Havenu met Maartje

Collecte bij de uitgang


