
LITURGIE Pasen 17 april 2022
Hervormde Gemeente Kapelle

aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. L.C.P. Deventer 

Organist: dhr. Mark Christiaanse

Hervormde cantorij 
o.l.v. mw. Hannie Hertgers-van Stel

Muzikanten Ons Genoegen 
o.l.v. Albert-John Vervorst.

Bloemencreatie: 
mw. Margriet Kloosterman-Hertgers



9.45 uur O.G.: Muziek vooraf

9.55 uur O.G.: Easter suite: deel 3: “U zij de glorie”

Voorzang: Gezang 630: 1c, 2 allen, 4c: 

1c.    Sta op! Een morgen ongedacht,
         Gods dag is aangebroken,
         er is in één bewogen nacht
         een nieuwe lente ontloken.
         Het leven brak door aarde en steen,
         uit alle wondren om u heen
         spreekt, dat God heeft gesproken.

         2a. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
         open uw dode oren;
         kom uit het graf dat u omsluit,
         kom uit en word geboren!
         Toen heeft zich in het vroegste licht
         de nieuwe Adam opgericht,
         ons allen lang tevoren.

4c.    Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
         de schoot van ’t graf ontkomen.
         De morgen is vol nieuw geluid,
         werp af uw boze dromen.
         Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
         is voor het lichaam nu vrij baan
         naar een bestaan volkomen.

O.G: Easter suite: deel 2 “Hoor aan gij die Gods kindren zijt”

Mededelingen 

O.G en Orgel: Grand Choeur Dialoque met aansluitend Psalm 108: 1,2,4,



Aanvangspsalm 108: 1, 2, 4

1.      Mijn hart is, Heer, in U gerust.
         Uw lof te zingen is mijn lust.
         Maakt, harp en luit, den Here groot.
         Mijn lied begroet het morgenrood.
         Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
         onder de volken en ik doe
         in ieder land mijn psalm weerklinken,
         daar ’k hemelhoog uw trouw zie blinken.

         2. Ja, hoger dan het hemels blauw
         is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
         Verhef U, dat uw aangezicht
         de hemel met zijn glans verlicht.
         Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
         Gord uw geliefden tot de strijd.
         Ten zege zij uw hand geheven,
         hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

4.      Wie voert mij met een vaste hand
         tot in het hart van ’s vijands land?
         O God, die ons verstoten had,
         trek met ons uit, wijs ons het pad,
         want mensenhulp is ijdelheid.
         Nu God ons bijstaat in de strijd
         is elke heldendaad te wagen.
         De vijand wordt door Hem verslagen.

Stil gebed

Votum/groet:

v.      De Heer is opgestaan
g.     DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
v.      Onze hulp is in de naam van de HEER
g.     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.



v.      Wat zijn wij, HEER, zonder U?
g.     ONZE GEEST HEEFT UW LICHT NODIG,
v.      onze wil Uw kracht,
g.     ONZE ZIEL UW VREDE.
v.      Neem ons leven in Uw hand,
g.     REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.
v.      Genees al onze ziekten
9.     VERGEEF AL ONZE ZONDEN,
v.      Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
g.     OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN KUNNEN ZIJN
v.      en U kunnen liefhebben en dienen
g.     MET AL ONZE KRACHT.
a.     AMEN.

Gezang 642: 1-88 met Cantorij en O.G. 1a, 2a, 3c, 4 mannen,5a, 6 vrouwen, 7c, 8a

1a.    Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
         dat Hij is opgestaan,
         dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
         waar wij ook staan of gaan.

         2a. Ik zeg het allen, en de mond
         van allen zegt het voort,
         tot over ’t ganse wereldrond
         de nieuwe morgen gloort.

3c.    Nu schijnt ons deze wereld pas
         der mensen vaderland:
         een leven dat verborgen was
         ontvangen we uit zijn hand.

         4m. Tenonder ging de sterke dood,
         tenonder in de vloed;
         nu straalt ons in het morgenrood
         zijn toekomst tegemoet.

5a.    De donkre weg die Hij betrad
         komt uit in ’t hemelrijk,
         en wie Hem volgen op dat pad,
         worden aan Hem gelijk.



6v.    Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
         getroost en wanhoop niet:
         een weerzien zonder einde zal
         verzoeten uw verdriet.

         7c. Nu is op aard geen goede daad
         meer tevergeefs gedaan,
         want wat gij goed doet is als zaad,
         dat heerlijk op zal gaan.

8a.    ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
         de Heer die eeuwig leeft
         en die in zijn verrijzenis
         alles herschapen heeft.

Paaskaars 

Kyrie en Gloria 299 e  I cantorij  ll 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

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift



Gezang 620: 1c, 3v. 4m, 11a, 12a 

1c.    Hoort aan, gij die Gods kindren zijt:
         der heemlen hoogste majesteit
         verrees vandaag in heerlijkheid.
         Halleluja.

         3v. Door Magdalena’s angstig woord
         zijn twee disciplen aangespoord
         en haastten ademloos zich voort.
         Halleluja.

4m.  Johannes is over het veld
         sneller dan Petrus voortgesneld,
         om zelf te zien wat werd gemeld.
         Halleluja.

         11a. Wij vieren ’t feest van Pasen weer,
         en brengen alle lof en eer
         aan onze opgestane Heer.
         Halleluja.

12a.  Voor alles wat Hij heeft gedaan,
         roepen wij God ootmoedig aan
         nu onze Heer os opgestaan.
         Halleluja.

Lezing: Jesaja 55: 7-11

7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn
snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal
ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.
8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen –
spreekt de HEER. 9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan
mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 10Zoals
regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder
eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat
er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 11zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet
zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.



Gezang 118a: cantorij voorzang, allen refrein

voorzang: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
         mijn God, U in de hoogte steken.
         Ik spreek U uit, ik noem uw naam,
         zowaar als ik leef.

refrein: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
         zowaar als ik leef.

voorzang: Ik was gevangen en riep:
         God, en Hij heeft mij geantwoord.
         Hij heeft mij de ruimte gegeven,
         Hij komt voor mij op als een vriend.
         refrein

voorzang: Beter te schuilen bij God
         dan te vertrouwen op mensen,
         beter te schuilen bij God
         dan te vertrouwen op macht.
         refrein

voorzang: Ik was geslagen, maar God
         heeft mij overeind geholpen.
         Ik zal niet sterven, ik zal leven,
         Hij tilt mij op.

         Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
         mijn God, U in de hoogte steken.
         Ik spreek U uit, ik noem uw Naam,
         zowaar als ik leef.
         refrein

Lezing: Colossenzen 3: 1-4

1Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is,
waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet
op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus
verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in
luister verschijnen, samen met Hem.



Lied 270 c   staande

Cantorij: Halleluja, halleluja, halleluja
Allen:      Halleluja, halleluja, halleluja
Cantorij: De Heer is opgewekt, Hij is hier niet
Allen:     Halleluja, halleluja, halleluja

Lezing: Johannes 20: 1-10

1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria
van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald.
2Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel
hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet
waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op
weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit,
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en
zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam
Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij
zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag,
maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling,
die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.
9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest
opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.

Cantorij: 339a
         
         U komt de lof toe
         U het gezang
         U alle glorie
         O Vader, o Zoon, o Heilige Geest
         In alle eeuwen der eeuwen

Prediking

O.G: Gettysburg – R, Edelman



Paasproject

Gezang 624:1, 2, 3 

1.      Christus, onze Heer, verrees,
         halleluja!
         Heilge dag na angst en vrees,
         halleluja!
         Die verhoogd werd aan het kruis,
         halleluja,
         bracht ons in Gods vrijheid thuis,
         halleluja!

         2. Prijst nu Christus in ons lied,
         halleluja,
         die in heerlijkheid gebiedt,
         halleluja,
         die aanvaardde kruis en graf,
         halleluja,
         dat Hij zondaars ’t leven gaf,
         halleluja!

3.      Maar zijn lijden en zijn strijd,
         halleluja,
         heeft verzoening ons bereid,
         halleluja!
         Nu is Hij der heemlen Heer,
         halleluja!
         Englen juublen Hem ter eer,
         halleluja!

Voor- en dankgebed responsie: 368f

         God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja



Slotgezang: U zij de glorie

U zij de glorie, Christus onze Heer,
onze Redder, Meester, twijfel nu niet meer.
Zingt van heind’ en verre, dat het feest begon.
Zingt het zonder einde: Christus overwon!
U zij de glorie, o verrezen Heer,
U zij de victorie, zonder einde meer!

Hij is verschenen, heft een loflied aan,
want de grote Koning is nu opgestaan!
Weest dan volk des Heren, blij en welgezind.

En zegt alle keren: Christus overwint!
U zij de glorie, o verrezen Heer,
U zij de victorie, zonder einde meer!

Wat nog te vrezen, Hij leeft eeuwig voort,
die mijn heil wil wezen, vrede ongestoord.
Hij is mijn victorie, en mijn hulp in nood,
en Hij is mijn glorie, ik vrees nu geen dood.
U zij de glorie, o verrezen Heer,

U zij de victorie, zonder einde meer!

Zegen/ gezongen amen

O.G.Easter suite: deel 4 “Christus onze Heer verrees”

Collecten bij de uitgang:
         - Kerk in Actie Werelddiaconaat; Libanon 
         - Kansen voor jongeren in achterstandswijk. 
         - Verduurzaming Kerkgebouw

Wij wensen elkaar Gezegende Paasdagen



Voor nadere informatie over onze gemeente kunt u contact opnemen met de 
predikant. Direct na de dienst of later (0113-341216, ldkapelz@gmail.com) 
of via de website www.hervormdegemeentekapelle.nl
Daar zijn ook de diensten van de afgelopen tijd te beluisteren. 

Komende diensten

24 april: 10.00 uur Ds. L.C.P. Deventer
      Openbare geloofsbelijdenis

1 mei: 10.00 uur jeugddienst

4 mei: 19.00 uur Herdenking gevallenen


