
Liturgie Hervormde kerk Kapelle
zondag 20 maart 2022

aanvang: 10.00 uur
voorganger:  ds. L.C.P. Deventer

Organist: Mark Christiaanse

Voorzang: gezang 882: 1, 2 en 5

1. Allerhoogste God, heilig en glorierijk,
    glorie wijd en zijd,
    U komt hier in ons midden,
    mens in mensentijd
    en wij aanschouwen uw glorie. 

2. Allerhoogste God, heilig met macht en kracht,
    machtig zonder grens,
    U woont in onze zwakheid, 
    slaaf en nietig mens
    en wij aanschouwen uw almacht.

5. Allerhoogste God, heilig, het leven zelf
    leven grenzeloos,
    Uw liefde deed U sterven,
    vriendendienst aan ons
    en wij aanschouwen het leven. 

Mededelingen



Antifoon 535d
    Mijn ogen zijn gericht op U
    Bevrijd mijn voeten uit het net!

Aanvangspsalm 25: 7, 8 

7. Gods verborgen omgang vinden
    zielen waar zijn vrees in woont;
    ’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
    naar zijn vreeverbond getoond,
    d’Ogen houdt mijn stil gemoed
    opwaarts, om op God te letten:
    Hij, die trouw is, zal mijn voet
    voeren uit der bozen netten.

8. Zie op mij in gunst van boven,
    wees mij toch genadig, HEER!
    Eenzaam ben ik en verschoven,
    ja, d’ellende drukt mij neer.
    ’t Roep U aan in angst en smart,
    duizend zorgen, duizend doden
    kwellen mijn bekommerd hart:
    voer mij uit mijn angst en noden!

Antifoon 535d
Mijn ogen zijn gericht op U
Bevrijd mijn voeten uit het net!



Stil gebed Votum/groet

Verootmoedigingsgezang 301k: Kyrië 

    Kyrie eleison Kyrie eleison
    Christe eleison  Christe eleison
    Kyrie eleison Kyrie eleison

Vrijspraak/     gesprek met de kinderen/kaars

Gezang 942: 1, 2, 3

1, Ik sta voor U in leegte en gemis.
    Ik sta voor U in leegte en gemis.
    Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
    Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,
    dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen?
    Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
    Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
    ik ben gevangen in mijn onvermogen.
    Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand,
    zult Gij mij bergen in uw mededogen?
    Mag ik nog levend wonen in uw land,
    mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?



3. Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
    dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
    Open die wereld die geen einde heeft,
    wil alle liefde aan uw mens besteden.
    Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
    Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift
Gezang 796: 1, 3
1. U Here Jezus roep ik aan,
    U bid ik, hoor mijn klagen.
    O God als Gij mij bij wilt staan
    dan zal ik niet versagen.
    Leer mij geloven recht en rein,
    ik bid U, wil mij geven
    zo te leven,
    met mensen mens te zijn,
    uw woord in ’t hart geschreven.

3. Laat Heer van U geen lust, geen pijn
    mij in de wereld scheiden
    dat ik in ’t einde sterk mag zijn,
    mij door uw hand laat leiden
    en gaan met U het leven in,
    dat ik door U zal erven
    en verwerven.
    Het einde is begin.
    Gij redt ons van het sterven.



Lezing: Johannes 12: 44-50 

Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij
gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die
Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem
die Mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat
naar de wereld is gekomen, opdat iedereen
die in Mij gelooft niet langer in de duisternis
blijft. Als iemand mijn woorden hoort maar ze
niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik
ben immers niet gekomen om over de wereld
te oordelen, maar om de wereld te redden.
Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aan-
neemt heeft al een rechter: alles wat Ik ge-
zegd heb zal op de laatste dag over hem
oordelen. Ik heb niet namens mezelf gespro-
ken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft,
heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en
hoe Ik moest spreken. Ik weet dat zijn op-
dracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik
zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld
heeft.’



Gezang 544: 3, 5

3. De duisternis te boven
    al staat de nacht rondom,
    zijn allen die geloven
    dat Jezus is de zon.
    Zij kiemen uit zijn graf,
    zij bloeien uit zijn wonden,
    zij worden uitgezonden
    de nacht uit in de dag.

5. Het licht van alle stralen
    komt uit zijn aangezicht.
    Zijn ster zal nooit meer dalen
    en met Hem opgericht
    verhogen zij de dag,
    verhogen zij het leven
    en roepen heil en zegen
    over de aarde af.

Verkondiging    aansluitend orgelspel 



Gezang 647: 2, 3, 4

2. Voor mensen die roepend,
    tastend en zoekend
    door het leven gaan,
    verschijnt hier een teken,
    brood om te breken:
    wij kunnen bestaan.

3. Voor mensen die vragend,
    wachtend en wakend
    door het leven gaan
    weerklinken hier woorden
    God wil ons horen:
    wij worden verstaan

4. Voor mensen die hopend, 
    wankel gelovend 
    door het leven gaan, 
    zal liefde hun vragen 
    en angsten verjagen: 
    nieuw leven breekt aan.

Paasproject verwerkingsmoment

Voor- en dankgebed 



Slotgezang 675: 1, 2

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
    hopen, liefhebben door uw kracht!
    Hemelse Vrede, deel U nu mede
    aan een wereld die U verwacht!
    Wij mogen zingen van grote dingen,
    als wij ontvangen al ons verlangen,
    met Christus opgestaan. Halleluja!
    Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
    als wij herboren Hem toebehoren,
    die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
    Liefde die ons hebt liefgehad?
    Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
    Gij houdt ons bij de hand gevat.
    Gij hebt de zege voor ons verkregen,
    Gij zult op aarde de macht aanvaarden
    en onze koning zijn. Halleluja!
    Gij, onze Here, doet triomferen
    die naar U heten en in U weten,
    dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!

Zegen

Collecte bij de uitgang 


