
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 11 december 2022 – 
Derde Advent – Viering van de Maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Thema: Met Jozef wachten op de komst van Jezus – uit het adventsproject 
“Ik kan niet wachten” van Bijbel Basics 

Muzikale medewerking: Arjo Gouw (orgel), Joop Visee en Saskia Helmich 
(gitaar / zang) 

De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik 
voor Kerkdienstgemist het liefst onderstaande link: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events  
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Orde van dienst 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen 

Dienst van de voorbereiding 

Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst 

Stilte, bemoediging en groet 

Gezang 125 (Liedboek voor de kerken) vers 1, 3, 5 (O kom, Immanuël) 

Inleidende woorden bij de dienst  

Aansteken van de derde Adventskaars – door Emma 

Gedicht bij de Adventskaarsen – door Emma 

In een wereld vol met vragen 
wachten wij vol ongeduld, 
op een droom die ons kan dragen 
en ons weer met hoop vervult. 
Hij zal komen, God is met ons, 
door profeten al veracht, 
God zal wonen bij de mensen, 
komt als kind in onze nacht. 

Lied 505: 1, 2 (In de nacht gekomen) 

Uitleg bij de liturgische schikking 

Lied “Kom tot ons, Heer” (Sela) – gezongen door Joop/Saskia 

Dienst van het Woord 

Gebed om de Geest 

Adventsproject “Met Jozef wachten op de komst van Jezus” – door Douwe 

Het projectlied “Komt als kind in onze nacht” (Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap, tekst: Albert-Jan Schol) 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Jesaja 7: 10-17 (NBV21) 
10De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de 
diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ 12Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken 
vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ 13Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het 
u niet genoeg mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? 14Daarom zal de Heer zelf u een teken 
geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. 15Boter en 



honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 16Want 
voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de 
beide koningen die u zoveel angst inboezemen, geheel verlaten zijn. 17En voor u, uw volk en uw 
koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm 
zich van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.’ 

Lied 259: 1, 2, 3, 4 (Zend ons een engel in de nacht) 

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25(NBV21) 
18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef 
maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een 
rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te 
verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, 
zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt 
door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam 
Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel 
van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 25maar hij had geen gemeenschap met 
haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 

Luisterlied “Tip van de sluier” (Boudewijn de Groot) – gezongen door 
Joop/Saskia 

Overweging 

Luisterlied “God zal met ons zijn” (Sela) – gezongen door Joop/Saskia (of 
geluids/videobestand) 

God zal met ons zijn, 
God is Immanuël 
God zal met je zijn 
De God van Israël 

Dienst van gaven en gebeden 

Inzameling van de gaven 

Viering van de Maaltijd van de Heer 

(Korte) Inleiding op de Maaltijd van de Heer 

Tafelgebed 

V: De Heer zal bij je zijn. 
 A: De Heer zal je bewaren. 
 V: Verhef je hart! 
 A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
 V: Brengen we dank aan de Heer, onze God 
 A: Hij is onze dankbaarheid waardig 



 Voorganger vervolgt het tafelgebed, daarna zingen we: 

Lied 512: 1, 2, 5, 6, 7 (O Jezus hoe vertrouwd en goed) 

Vervolg tafelgebed, instellingswoorden, Onze Vader 

Nodiging, delen van brood en wijn 

Tijdens het ontvangen van brood en wijn klinkt orgelspel en zingen we 
herhalend lied 458A (Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons 
hart) 

Zending en zegen 

Dankgebed na de Maaltijd v/d Heer 

Slotlied 489: 1, 2, 3 (Komt ons in dieper nacht ter ore) 

Zegen 

Gezongen amen  



Tekst “O kom, o kom Immanuël” (1, 3, 5)  (Liedboek voor de kerken gezang 125) 
 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël!  
 
  



Tekst “Kom tot ons Heer” (Sela, adventsgebed) 
 
Lof zij Christus, hoog verheven, 
God uit God en licht uit licht; 
schepper van het goede leven, 
die uit God geboren is. 
  
Lof zij Christus, Heer der heren, 
vredevorst die vrede sticht; 
Davids Zoon, die wij vereren, 
licht dat ieder mens verlicht. 
  
Refrein:  
Jezus, de wereld wacht 
op de eerste nieuwe dag. 
Daal hier op aarde neer;  
kom tot ons, Heer.  
  
Heer, geef wereldwijd uw vrede. 
Kom tot ons, de wereld wacht. 
Hoor ons bidden hier beneden 
om uw vrede in ons hart. 
 
Refrein 
 
  



Tekst “Tip van de sluier” (Boudewijn de Groot) 
 
Wanneer geef jij je bloot, laat jij jezelf eens zien? 
Ben je bang voor anderen of voor jezelf misschien? 
Ik probeer je scherp te volgen, toch blijf je vaag voor mij 
En voor ieder antwoord dat je geeft komt er weer een raadsel bij 
En je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht 
Je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht 
En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht 
 
Al dring ik bij je aan, zit ik op je huid 
Ik kom nooit dichter bij jou zelf, je vlucht steeds voor me uit 
Zal ik ooit te weten komen, wat gaat er in je om? 
Of wil je een mysterie zijn, waar ik nooit achterkom? 
En je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht 
Je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht 
En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht 
 
Refrein (wordt meerdere keren herhaald) 
Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht 
En zo blijf je verborgen 
Nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht 


