
Liturgie 7 MAArt 2021
HervorMde geMeente KApeLLe AAnvAng 10.00 uur

voorganger: ds. L.C.p. deventer
organist: Mark Christiaanse

10.00 u. Mededelingen 

gezang 25b: 1, 2 

Refrein:
         Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
         steeds weer zoeken mijn ogen naar u

1.      Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
         zie naar mij om en wees mij genadig
         want op U wacht ik een leven lang.
         Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

2.      Zijt Gij het Heer, die komen zal
         of moeten wij een ander verwachten
         Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
         Refrein:

Stil gebed 

votum/groet 

drempelgebed 

gezang 612: 1, 3

1.      Wij komen als geroepen
         en aan het licht gebracht.
         Het leven te begroeten
         heeft God ons toegedacht.
         Wij komen als geroepen,
         getekend met een naam,
         van ongeweten toekomst
         de mede erfgenaam.



3.      Getekend voor ons leven
         als kind’ren van het licht,
         gezaaid op hoop van zegen,
         de dag als vergezicht.
         God, breng ons zelf op Adem
         en treed in ons bestaan.
         Bezegel onze vreugde
         hier met uw eigen Naam!

Kinderen 

gezang 364: 2, 6

2.      Uw oog aanschouwt
         ons hier met onze schatten.
         Woont Gij, wie zelfs de heemlen niet bevatten,
         toch in een huis door ons gebouwd?

6.      O, antwoord Gij,
         als wij tezamen bidden,
         daal neder uit uw hoogte in ons midden!
         In uw vergeving wonen wij.

gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: efeze 5: 1-9 

1Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, 2en ga de weg
van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven
heeft als offer, als een geurige gave voor God. 3Laat er bij u geen sprake zijn
van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij
heiligen. 4Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast –
spreek liever woorden van dank. 5Want u moet goed weten dat iemand die
in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen
deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. 6Laat u door nie-
mand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt
getroffen door zijn toorn. 7Gedraag u dus niet zoals zij, 8want eens was u duis-
ternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de
kinderen van het licht. 9Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en
waarheid.



Lezing: Lucas 11: 14-23 

14Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven
was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd.
15Maar enkelen van hen zeiden: ‘Dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen,
kan Hij demonen uitdrijven.’ 16Anderen verlangden van Hem een teken uit de
hemel om Hem op de proef te stellen. 17Maar Hij kende hun gedachten en zei
tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en huis na
huis stort in. 18Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan
standhouden? Jullie zeggen toch dat Ik dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf!
19Als Ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie
eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn! 20Maar als Ik
dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk
van God bij jullie gekomen. 21Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn
domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. 22Maar zo gauw iemand die
sterker is hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wa-
penrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. 23Wie niet met
Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen.

gezang 804: 1, 2

1.      De Heer heeft naar mij omgezien
         Ik had geen leven meer, indien
         Hij mij had laten dolen, klein
         in eindeloosheid der woestijn.

2.      Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem,
         hoor in de eenzaamheid zijn stem.
         De bron des levens is vlakbij, –
         Gods toekomst opent zich voor mij.

verkondiging

orgelspel 



gezang 622: 2, 5

2.      Hij heeft de duivel alle macht,
         ontnomen, hem ten val gebracht.
         Halleluja, halleluja.
         Hij heeft gelijk een grote held
         de boze reddeloos geveld.
         Halleluja, halleluja.

5.      Voor wie vertrouwen op uw woord
         ontsluit Gij zelf de donk’re poort.
         Halleluja, halleluja.
         Zo laat ons dan uit alle macht
         lofzingen Hem, wiens heil ons wacht:
         halleluja, halleluja.

voor- en dankgebed 

Slotgezang 755: 1, 2

1.      Toch overwint eens de genade,
         en maakt een einde aan de nacht.
         Dan onderwerpt de Heer het kwade,
         dan is de strijd des doods volbracht.
         De wereld treedt in ’s Vaders licht,
         verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2.      O welk een vreugde zal het wezen,
         als Hem elk volk is toegedaan;
         uit aard’ en hemel opgerezen
         vangt dan het nieuwe loflied aan.
         Als ieder voor de Heer zich buigt
         en aller stem Gods lof getuigt.

Zegen

gezamenlijk amen 


