
Liturgie 9-1-2022
10.00 uur  Hervormde kerk Kapelle

voorganger: ds. B. Kriekaard (antwerpen)
organist: dhr. Mark Christiaanse

Voorzang: gezang 519
1. Gij die de ster van David zijt

en wijzen roept en dwazen leidt,
Gij hebt in duister U gewaagd
en naar de rechte weg gevraagd.

2. Gij die de Heer zijt en de Geest
die van de aanvang is geweest,
Gij hebt U onderworpen aan
de letter van ons voortbestaan.

3. Gij die de zin der schriften zijt,
Gods woord in alle eeuwigheid,
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
een vuur van hoop heeft U verteerd.

4. O Zoon van God, ons aller hoofd,
gelijk een kind hebt Gij geloofd
en als een minnaar liefgehad
Jeruzalem uw moederstad.

Welkom en mededelingen 



Intochtspsalm: 118 : 1 en 8
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

8. De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

Stilte, bemoediging en groet

Lied 517 : 1 en 4
1. Christus, uit God geboren

vóór alle eeuwigheid,
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren



te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.

4. Gij, licht van den beginne
en Vaders rechterhand,
die heerst en alle dingen
tot ons geluk omspant,
laat, ook als wij niet willen,
ons hart in u verstillen,
door liefde overmand.

Kyriegebed; responsie: Lied 301f
Heer ontferm u.
Christus ontferm u.
Heer ontferm u over ons.

Glorialied: 158b
1. Een schoot van ontferming is onze God.

Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Gesprek met de kinderen



Gebed bij de opening van de schrift

Schriftlezing: Lukas 2 : 22-40
Toen de tijd was aangebroken dat ze zich over -
eenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten
verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem
aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven
in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet
aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze het
offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft:
een koppel tortelduiven of twee jonge gewone
duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere
Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die
uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou
schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was
hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet
zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou
hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij
naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar
binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de
wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en
loofde hij God met de woorden: ‘Nu laat u, Heer, uw
dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding geziendie u
bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat
geopen baard wordt aan de heidenen en dat tot eer
strekt van Israël, uw volk.’ Zijn vader en moeder waren
verbaasd over wat er over hem werd gezegd.
Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn
moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten



val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een
teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door
een zwaard door stoken worden. Zo zal de
gezindheid van velen aan het licht komen.’ Er was
daar ook een profetes, Hanna, de dochter van
Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf
haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man
geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe.
Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht
diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam
ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over
het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding
van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet
van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar
Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind
groeide op, werd sterk en was begiftigd met
wijsheid; Gods genade rustte op hem.

Lied 527 : 1 en 2

1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.



1 Petrus 2 : 4-8
Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de
mensen werd afgekeurd maar door God werd
uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf
als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap
om geestelijke offers te brengen die God, dankzij
Jezus Christus, welgevallig zijn. In de Schrift staat
immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb
uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop
vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij
voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op
vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden.’
En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een
rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen
omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe
zijn ze bestemd. 

Lied 527 : 3 en 5
3. Als een vuur zijt Gij verschenen,

als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.



Verkondiging aansluitend orgelspel

Lied 837 : 1, 2 en 4
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,

speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door -
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4. Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.



Gebeden 

Slotlied 838 : 1 en 2
1. O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Uitzending en zegen

Collecte bij de uitgang


