
26 december tweede Kerstdag
Hervormde kerk Kapelle

aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.C.P. Deventer

Orgel: dhr. Mark Christiaanse
Zanggroep

bloemstuk: mw. Margriet Kloosterman-Hertgers

Voorzang:  518: 1, 6

1.      Hoe helder staat de morgenster,
         en straalt mij tegen van zo ver,
         de luister van mijn leven.
         Komt tot mij, zoon van David, kom,
         mijn Koning en mijn Bruidegom,
         mijn hart wil ik U geven.
         Lieflijk,
         vriendlijk,
         schoon en heerlijk,
         zo begeerlijk,
         mild in ’t geven,
         stralend, vorstelijk verheven.

6.      Laat al het vrolijke geluid,
         van stemmen, van viool en fluit,
         te zijner ere klinken.
         Hij staat voor altijd aan mijn zij.
         Mijn schone liefste is van mij,
         in Hem wil ik verzinken.
         Laat ons
         samen
         spelen zingen,
         dansen springen
         voor den Here,
         die de Koning is der ere.

Mededelingen



Aanvangspsalm 149: 1, 2, 3

1.      Halleluja! laat opgetogen
         een nieuw gezang den HEER verhogen.
         Laat allen die Gods naam belijden
         zich eensgezind verblijden.
         Volk van God, loof Hem die u schiep;
         Israël, dank Hem die u riep.
         Trek, Sion, in een blijde stoet
         uw Koning tegemoet.

2.      Laat het een hoge feestdag wezen.
         De naam des HEREN wordt geprezen
         met het aloude lied der vaad’ren.
         De heilge reien naad’ren.
         En zo danst in het morgenlicht
         heel Gods volk voor zijn aangezicht
         en slaat de harp en roert de trom
         in ’s HEREN heiligdom.

3.      De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
         Hij kroont de zwakken en de kleinen.
         Hij kent de stillen in den lande,
         het heil is nu ophanden.
         Weest verheugd, die den HEER verbeidt,
         nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
         Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
         en roemt zijn grote macht.

Verstilling 

Votum en groet

Kyrie en groot-gloria: 299e     I zanggroep, II allen

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

Kinderen

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing:  Jesaja 7: 1-14
1In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda,
trok koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Re-
maljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in
te nemen. 2Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram zich in
Efraïm had gelegerd, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beef-
den als bomen in de storm. 3Toen zei de HEER tegen Jesaja: ‘Ga samen met je zoon
Sear-Jasub op weg om Achaz te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar
de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. 4Zeg tegen hem: “Houd
het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout,
Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. 5Aram
mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraïm met die zoon van Remal-
jahu, en zeggen: 6‘Laten we tegen Juda ten strijde trekken, het met angst vervullen
en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeal aan als koning’ – 7maar
dit zegt God, de HEER: Het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. 8-9Immers, het
hoofd van Aram is Damascus, en het hoofd van Damascus is die Resin; het hoofd
van Efraïm is Samaria, en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Trou-
wens, nog vijfenzestig jaar en het volk van Efraïm bestaat niet meer. Maar als jullie
geen vertrouwen hebben, houden jullie geen stand.”’10De HEER liet verder tegen
Achaz zeggen: 11‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van
het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ 12Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen
teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ 13Toen antwoordde Jesaja:
‘Luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen? Moet u nu ook mijn
God tergen? 14Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwan-
ger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.



Zanggroep: God met ons, het Koningskind   Lessons en Carols 

         God met ons , het Koningskind is op aard geboren,
         uit Maria, welbemind, de jonkvrouw uitverkoren.

         Bij de kribbe in de stal kenden os en ezel 
         Hem, de Koning van t heelal, gezonden uit de hemel.

         Hemels Kind dat tot ons kwam, eeuwen nu geleden,
         Zet ons hart in vuur en vlam, zo bidden wij nog heden.
         
Lezing:  Galaten 4: 1-7

Ik bedoel dit: Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf,
ook al is hij reeds de eigenaar van alles. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het
door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij,
toen we nog onmondig waren, als slaaf onderworpen aan de machten van de we-
reld. Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit
een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons, die aan de wet onderworpen
waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u
zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die
‘Abba, Vader’ roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig
erfgenamen, dankzij God.

Gezang 966: 1 zanggroep, 2a, 5a

1.      Het heil des hemels werd ons deel
         alleen door Gods genade.
         Wij werkten en wij wonnen veel,
         maar alle winst bleek schade.
         ’t Geloof ziet Jezus Christus aan:
         wat Hij deed is genoeg gedaan
         voor al wie leeft op aarde.

2.      Geen mens kon ooit des Heren wet,
         der mensen maat vervullen;
         toen heeft de Zoon zich ingezet
         en God en onzentwille
         en kwam tot ons, een mens als wij,
         maar zonder zonde, waarlijk vrij,
         de mens van den beginne.



5.      Lof Vader, Zoon en Heilge Geest,
         Hem die voor alle tijden
         ons heeft geroepen tot zijn feest,
         die zeer ons zal verblijden.
         Ja, ons verlangen wordt vervuld
         en onze menslijkheid onthuld,
         zij is in God voleindigd.

Lezing Joh. 1: 14-18 (NBG1951)

14Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol
van genade en waarheid. 15Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen,
zeggend: Deze was het, van wie ik zei: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want
Hij was eer dan ik. 16Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade
op genade; 17want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn
door Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren
Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Gezang 870: 1a, 2a, 3 zanggroep, 4a, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 zanggroep, 8a 

1a.    Heilige God, geprezen zij 
         uw komst door alles heen, 
         uw Woord van alle eeuwigheid, 
         dat tussen ons verscheen. 

2a.    Godlof, aan ons is toegezegd 
         dat Gij herleven doet 
         wie zijn gesneuveld in ’t gevecht 
         van ’t kwade tegen ’t goed.

3zg.  en ander trad in onze plaats, 
         een mens tot ons behoud, 
         geprezen zij de liefde Gods 
         die ons zijn raad ontvouwt. 

4a.    Uw liefde, God, zo wijs en goed: 
         wat eens in Adam viel, 
         ons menselijke vlees en bloed 
         wordt leven weer en ziel.  



5v.    Ja, meer dan ziel en leven zijn 
         gegund aan bloed en vlees: 
         God-zelf zal in ons wezen zijn, 
         de ademende Geest!

6m.  Want wie voor ons gestreden heeft 
         alleen, man tegen man, 
         als God en mens geleden heeft, 
         wat niemand lijden kan, 

7zg.  die leidt ons door de doodsjordaan 
         en houdt ons bij de hand, 
         die heeft voor ons de weg gebaand 
         naar het beloofde land. 

8a.    Geprezen, God, uw wijs beleid, 
         de omweg van uw Woord, 
         ver boven alle hoogten uit 
         en alle diepten door.

Prediking

Orgelspel

Gezang 496: 1a, 2 zanggroep, 3a

1a.    Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht.
         Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht.
         Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk,
         die onze naam draagt en ons lot die nacht begon zijn rijk.

2zg. De herders hebben het gezien in de geboortestal:
         daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal.
         Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij.
         Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei.

3a.   Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd,
         waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid.
         Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na, –
         dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria.



Voor- en dankgebed (responsie 368c)

Doe lichten over ons, uw aangezicht 

Slotgezang 498: 2, 3, 4, 5 

2.      In het ondoordringbaar duister, 
         in onzekerheid en pijn, 
         in het land van licht noch luister 
         zal Hij onze redder zijn. 
         Koning Jezus, gloria, 
         Zoon van God, halleluja.

3.     Hef uw hoofden, kleine mensen,
         als uw nieuwe koning komt.
         Hij doorbreekt de oude grenzen,
         Hij maakt recht
         wat is gekromd.
         Koning Jezus, gloria,
         Zoon van God, halleluja

4.      Trouw en goedheid zullen wonen 
         in het land dat Hij bemint. 
         Vorsten, heersers, machten, tronen 
         zullen buigen voor dit kind.
         Koning Jezus, gloria, 
         Zoon van God, halleluja.

5.      “Ere in de hoge” zingen 
         alle engelen tezaam 
         voor de herder der geringen 
         tot de glorie van zijn naam.
         Koning Jezus, gloria, 
         Zoon van God, halleluja.

Zegen/Gezongen ”amen”  



Komende diensten

31 dec.: 16.00 u. Ds. L.C.P. Deventer
2 jan.: 10.00 u. Ds. L.C.P. Deventer 

         
Kerstboomophaalactie

De jeugdgroep 16+ van 18-hoog houdt weer een huis-aan-huis actie en wel op
zaterdag 8 januari 2022 van 9.30 uur tot 12.00 uur in de kern van Kapelle, Biezelinge
en Schore.
Deze actie bestaat uit het ophalen van kerstbomen (tegen een vrijwillige bijdrage,
maar met een minimum van €.3) en plastic statiegeldflessen. Bewaart u ze voor ons?
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan ons project in Hongarije
i.s.m. Stichting Embrace
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