
Orde van dienst van de  
Prot. Gem. Kapelle-Biezelinge-Eversdijk 19-2-23 
 
 
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 geven elkaar de hand/groeten 
elkaar 
  
Voorbereiding: 
- bemoediging en groet 
 
- lied 216 
- drempelgebed: woorden uit Psalm 42 
- psalm van de zondag Psalm 42: 6 
 
- gebed om ontferming  
 in beelden en woorden 
- loflied: Psalm 42: 7  
 
Inleiding op de lezingen 
 
Dienst van het Woord: 
- gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Kinderlied: Lied 288 
moment voor de kinderen 
 
Bijbellezing: Job 2:11-3:12; 3:20-26   
 
Job 7:20 Heb ik gezondigd? Waarom hebt u mij tot mikpunt gekozen? 
Job 10: 18 Waarom hebt u mij ter wereld laten komen?  
Waarom ben ik niet gestikt, voor iemand mij had gezien? 
Job 13:24 Waarom verbergt u uw gezicht en behandelt u mij als uw vijand? 
Job 21:7 Waarom leven goddelozen lang, tot in hun ouderdom welvarend en gezond? 
 
Zingen: Psalm 77: 1,2,3 
 
Bijbellezing: Romeinen 8: 22-26 
 
Lied 842: 1,3 
 
 - uitleg en overdenking 
 
- kort meditatief orgel- of pianospel 
 
- lied:  657: 2,4 
 
Dienst van gebeden en gaven 
- eventuele pastorale mededelingen, door voorganger  
 
- dankgebed, voorbeden, stil gebed, "Onze Vader" (NBV) 



 
(hardop meegebeden) 
 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad 
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 
 
- collecte (kinderen kunnen uit de oppasdienst opgehaald worden) 
 
- slotlied: “Ga maar gerust” 
Lied ‘Ga maar gerust’ t. Sytze de Vries - m. Finlandia (Sibelius) 
(o.a. mel. Opwekking 124) 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
- uitzending en zegen  
 
- predikant gaat met ouderling bij de uitgang staan 
 
 
 
 
  
 


