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Orde van dienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-
Biezelinge-Eversdijk. 
Zondag 6 februari 2022;  
6e zondag van EPIFANIE 
kleur: groen 
Voorganger: Ds. Marien van Manen, emeritus predikant 
Breskens 
Organist: Anko Vleugel  
Lector: Ruben Jobsen 
Koster: Arja van Harten 
 
 

 
Het begin van de dienst: 
 
-orgelspel 
-binnenkomst predikant + 2 ouderlingen en 2 diakenen 
- welkom door ouderling van dienst en mededelingen/bloemengroet 
- Stilte…., voorbereiding op de ontmoeting met God. 
- ouderling van dienst en predikant lopen naar liturgisch centrum en groeten elkaar 
 
Voorbereiding: 
 
-bemoediging en groet 
 
lied 150A: 1 en 2 
 
-drempelgebed 
 
Gij, o God, Gij die het maaksel van uw handen niet vergeten zult, wil ons bezielen met uw geestkracht 
om uw Naam bekend te maken bij al wat wij doen. 
Laat uw stem ons bereiken en wees zelf genadig onder ons aanwezig, opdat wij uw wegen vinden, dit 
uur en alle dagen van ons leven. AMEN 
 

vervolg psalm van de zondag 150A: 3 en 4 
 
- gebed om ontferming (kyriëgebed) 
 
glorialied 657: 1, 3 en 4 
 
Dienst van het Woord: 
 
-gebed om verlichting met de Heilige Geest 
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Kinderen van de nevendienst worden door de predikant naar voren gevraagd en gaan met “het 
Licht” mee naar hun eigen ruimte 
 
 
Wij lezen uit de Bijbel: MARCUS 1: 29 - 38 
 
29  Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, 
samen met Jakobus en Johannes. 
30  Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. 
31  Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, 
en ze begon voor hen te zorgen. 
32  ’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen 
naar hem toe; 
33  alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 
34  Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om 
iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 
35  Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep 
naar een eenzame plek om daar te bidden. 
36  Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, 
37  en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 
38  Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook 
daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’ 
 
 Gelukkig zijn zij die het woord van God horen het in hun hart bewaren  en eruit leven. Amen 
 

lied 863: 1, 2 en 3 
 
-uitleg en verkondiging, vanaf  liturgisch centrum 
- kort meditatief orgel- of pianospel 
 
lied 863: 4, 5 en 6 
 
Dienst van gebeden en gaven: 
(collecte wordt bij de uitgang van de kerk gehouden) 
- eventuele pastorale mededelingen, door voorganger 
-dankgebed, voorbeden,stil gebed, "Onze Vader" (hardop meegebeden) 
 
-slotlied 534: 1, 2, 3 en 4 
 
Uitzending en Zegen: 
 
Gezegend zijn: 
handen die aanraken, die krachtig zijn, handen die pijn voelen, nabij zijn, 
handen open van vreugde, herstellend en helend, 
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handen die recht doen, belofte van ontferming. 
Gezegend zijn: 
voeten die warmte en licht brengen. 
Gezegend zijn: 
monden die de goede boodschap van vrede en verzoening verkondigen. 
Gezegend zijn: 
oren die horen de schreeuw vanuit onrecht… het verlangen naar heelheid. 
Gezegend zijn: 
ogen die stralen van hoop en uitzicht, opmerkzaam waar een nieuwe dag gloort. 
 
Ontvang dan allen de zegen van de Heer onze God, om anderen tot zegen te zijn. 
De Heer zegene u en behoede u, de Heer doe zijn aanschijn over u lichten 
en zij u genadig.  De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. (gezongen "Amen")  


