
0rde van dienst voor zondag 3 oktober 2021
10.00 uur, in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle 

voorganger: Joop van den Berg   
orgel: Mark Christiaanse  

orgelspel

mededelingen

Voorzang: lied 216 : 1, 2 en 3

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

vervolg mededelingen



intochtslied: psalm 84 : 1 en 6

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

stil gebed,votum, groet en tekst

zingen: psalm 108 : 1 en 2

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maak, harp en luit, de 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 blinke uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

gebed om ontferming

opwekking tot liefde

zingen: lied 755 : 1 en 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 aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

aandacht voor de kinderen

gebed

schriftlezing: Psalm 36 : 6 t/m 10 (Nbg’51)

6 Here, hemelhoog is uw goedertierenheid,
uw trouw reikt tot de wolken;

7 uw gerechtigheid is als de bergen Gods,
uw gericht is een geweldige watervloed.
Mens en dier verlost Gij, Here.

8 Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God;
daarom schuilen de mensenkinderen in de 
schaduw uwer vleugelen;

9 zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij 
drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden.

10 Want bij U is de bron des levens,
in uw licht zien wij het licht.



Joh.5 : 1 t/m 9 (Nbg ‘51)

1 Voor de koorleider. Van David, de knecht 
des Heren.

2 De zonde spreekt tot de goddeloze diep in 
zijn hart;
– geen vrees voor God staat hem voor ogen –

3 want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat 
men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat.

4 De woorden van zijn mond zijn onheil en 
bedrog, hij laat na verstandig en goed te 
handelen;

5 op zijn legerstede beraamt hij onheil,hij stelt 
zich op een weg die niet goed is; wat kwaad
is, verwerpt hij niet.

6 Here, hemelhoog is uw goedertierenheid,
uw trouw reikt tot de wolken;

7 uw gerechtigheid is als de bergen Gods,
uw gericht is een geweldige watervloed.
Mens en dier verlost Gij, Here.

8 Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God;
daarom schuilen de mensenkinderen in de 
schaduw uwer vleugelen;

9 zij laven zich aan het vette van uw huis,
Gij drenkt hen met de stroom van uw 
liefelijkheden.



zingen: psalm 36 : 2 en 3

2. Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug’len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

3. Bij U, Heer, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor wie U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.
Geef dat ik niet door ’t ruw geweld
der goddelozen word geveld,
beschaam hun trotse zielen.
Maar zie, daar storten zij al neer,
men stoot ze om, zij zijn niet meer:
zij liggen, waar zij vielen.



preek

orgelspel

zingen: lied 904 : 3 en 5

3. Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

5. Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

dankgebed



slotlied: lied 653 : 3 en 7

3. Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

zegen

gezongen “Amen”


