
VESPERLITURGIE  31 december 2021 

Gezamenlijke oudejaarsdienst. 

16.00 u.  herv. kerk van Kapelle 

voorg.: Ds. L.C.P. Deventer 

organist: Dhr. Mark Christiaanse 

 

 

Orgelspel: 

 

v. Wij zijn bijeen gekomen als gemeente van Jezus Christus, voor het aangezicht van God de Vader, om Hem te 

prijzen en te danken, om Zijn Heilig woord te horen en om de nood van de wereld voor Hem te brengen. Om 

vergeving voor onze zonden te vragen en Zijn genade te zoeken, zodat wij door Jezus Christus, Zijn Zoon Hem 

kunnen dienen.  

 

Gezang 90a: 1, 3zanggroep, 5, 6   

 

1. O God, die droeg ons voorgeslacht, 

 in nacht en stormgebruis, 

 bewijs ook ons uw trouw en macht, 

 wees eeuwig ons tehuis! 

 

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'  

 hebt door uw woord bereid, 

 altijd dezelfde, die Gij waart, 

 de God der eeuwigheid! 

 

5. De tijd draagt alle mensen voort 

 op zijn gestage stroom; 

 ze zijn als gras, door zon verdord, 

 vervluchtigd als een droom. 

 

6. O God, die droeg ons voorgeslacht 

 in tegenspoed en kruis, 

 wees ons een gids in storm en nacht 

 en eeuwig ons tehuis. 

 

 

v. Als we zeggen ..  

v. Almachtige God en Vader .. 

v. Vrijspraak..  

 

v. HEER, open onze lippen 

g. EN ONZE MOND ZAL UW LOF VERKONDIGEN 

 

v. Laten we de HEER lofzeggen 

g. GEPREZEN ZIJ ZIJN NAAM. 

 

Klein gloria (gez. 195) 

 

Ere zij de Vader en de Zoon  

en de Heilige Geest, 

Als in den beginne, 

nu en immer  

en van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

Amen 

 

Psalm 97 gelezen en gezongen  

 

Lezen: psalm 97: 1 – 5 (NBV) 

 

Zingen: psalm 97: 3 

 

 

3. De hemel, Heer, verbreidt / alom uw majesteit, 



 uw glorie komt getogen / voor aller volken ogen. 

 Hen, die zich wendden tot / een beeld, een leugengod, 

 hebt Gij beschaamd, o Heer; / gij goden, buigt u neer: 

 Hij heeft uw macht geknot. 

 

Lezen: psalm 97:8- 9  (NBV) 

 

Zingen: psalm 97: 5 

 

5. Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat. 

 Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten. 

 Hij redt u uit de hand / van die u overmant; 

 uw leven is bewaard / bij Hem die heerst op aard; 

 de Heer strijdt aan uw kant. 

 

Lezen: psalm 97: 11- 12  (NBV) 

 

Gebed 

 

Gezang 511: 1zanggroep, 2, 6zanggroep, 7  

 

1. Door goede machten trouw en stil omgeven, 

 behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

 zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

 en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

 

2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

 drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt, 

 o Heer, geef onze opgejaagde zielen 

 het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

 

6. Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

 de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

 laat ons dan allerwege horen stijgen 

 tot lof van U het wereldwijde lied. 

 

7. In goede machten liefderijk geborgen 

 verwachten wij getroost wat komen mag. 

 God is met ons des avonds en des morgens, 

 is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

Schriftlezing: 2 Cor. 5:17-6:2 (NBG, 1951) 

 

 

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles 

is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke 

immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet 

toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof 

God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 

Maar als medewerkers (Gods) vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen, want Hij zegt: ten 

tijde des welbehagens heb Ik u verhoorden ten dage des heils ben Ik u te hulp gekomen; zie, nu is het de tijd des 

welbehagens zie, nu is het de dag des heils. 

 

Gezang 117: 1,3, 7 (lb 1973)  

 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 

 hoe wilt Gij zijn ontmoet, 

 der wereld hoogst verlangen, 

 des harten heiligst goed? 

 Wil zelf uw fakkel dragen 

 in onze duisternis, 

 opdat wat U behage 

 ons klaar en zeker is. 



 

3. Ver van de troon der tronen 

 en 's hemels zonneschijn 

 wilt Ge onder mensen wonen, 

 der mensen broeder zijn. 

 Met God wilt Ge ons verzoenen, 

 tot God heft Ge ons omhoog, 

 en onder millioenen 

 hebt Gij ook mij in 't oog. 

 

7. Nog eens zal Hij verschijnen 

 als richter van 't heelal, 

 die 't hoofd van al de zijnen 

 voor eeuwig kronen zal. 

 Nog is die dag verborgen, 

 wacht hem gelovig af, 

 terwijl de grote morgen 

 reeds schemert boven 't graf. 

 

Uitleg 

 

Orgelspel:  

 

Gezang 32: 1zanggroep, 2, 5 (LB 1973) melodie van psalm 52 

 

1. Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden 

 op bergen, hoog in 't licht 

 van wie zich met een woord van vrede 

 en heil tot Sion richt. 

 Van ver weergalmt der boden lied: 

 de Heer regeert, vrees niet. 

 

2. O hoor, zelfs de wachters gaan zingen 

 met opgewekte stem. 

 Hun eigen ogen zien de dingen 

 die aan Jeruzalem 

 geschieden in des Heren naam. 

 Hij brengt uw volk weer saam. 

 

5. Hoe lieflijk, hoe schoon gaan de schreden 

 van Gods gezanten voort. 

 In alle landen, alle steden 

 weerklinkt des Heren woord. 

 En waar de Heer verzoening bracht 

 wordt Sions heil herdacht. 

 

Gebeden: Oudejaarsgebed, Luthers avondgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 

 

Gezang 243: 1, 4zanggroep, 5, 6zanggroep, 7 

 

1. O Heer mijn God, ook deze nacht 

 zij lof en eer U toegebracht 

 omdat Gij dag en duister schept 

 en ons het licht gegeven hebt. 

 

4. Is deze arbeidsdag voorbij, 

 dat mij de slaap een balsem zij. 

 Dan zal ik zijn in 't nieuwe licht 

 als een die graag zijn dienst verricht. 

 

5. Wanneer mij slapeloosheid kwelt, 

 geef dat uw Geest mij vergezelt. 

 Laat mij niet raken in de macht 

 der boze geesten van de nacht. 



 

6. De dromen gaan hun eigen weg, 

 neem Gij hun duister dreigen weg. 

 Verjaag de wolven van uw schaap, 

 want ik ben weerloos als ik slaap. 

 

7. Looft God de Heer die eeuwig leeft, 

 alles uit niets geschapen heeft, 

 die ons tot aan zijn dag behoedt 

 en onze ogen opendoet! 

 

Zegen 

 

v. De HEER zegene U en behoede U; 

   de HEER doe zijn aangezicht over u lichten 

   en zij u genadig; 

   de HEER verheffe zijn aangezicht over u 

   en geve u vrede. 

a. AMEN 

 

Deurcollecte:  voor eigen plaatselijk werk 

 

 

De kerken van Kapelle wensen u een goede jaarwisseling en een gezegend nieuw jaar.  

 

 

 

 

Kerstboomophaalactie 

 

De jeugdgroep 16+ van 18-hoog houdt weer een huis-aan-huis actie en wel op zaterdag 8 januari 2022 van 9.30 uur 

tot 12.00 uur in de kern van Kapelle, Biezelinge en Schore. 

Deze actie bestaat uit het ophalen van kerstbomen (tegen een vrijwillige bijdrage, maar met een minimum van €.3) en 

plastic statiegeldflessen. Bewaart u ze voor ons? 

De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan ons project in Hongarije i.s.m. Stichting Embrace 

 

GEZEGENDE KERSTDAGEN EN GOEDE JAARWISSELING GEWENST



 


