
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 17 juli 2022 – 
Belijdenisdienst 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Thema: In goed vertrouwen op weg gaan 

Muzikale medewerking: Michiel Kwekkeboom (orgel/piano) 

In deze dienst zullen Laura Eversdijk, Marlotte Eversdijk, Mijke Kooiker, 
Miriam Koole en Joke Wesdorp belijdenis doen. Esmee de Leeuw zal op 
een later moment belijdenis doen in de Hervormde Gemeente Kapelle. 

De dienst is vrij en zonder uitnodigingen of corona-beperkingen te 
bezoeken. In een gedeelte van de kerk is ruimte om op afstand van elkaar 
te blijven zitten. 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  

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


Orde van dienst 

Orgel/pianospel voorafgaand aan de dienst 

Dienst van de voorbereiding 

Binnenkomst van wie dienst doen en van wie belijdenis gaat doen 

Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst 

Stilte 

Bemoediging en groet 

Lied 212: 1, 2, 3, 5 (Laten wij zingend deze dag beginnen) 

Inleidende woorden bij de dienst 

Drempelgebed (met woorden van Sytze de Vries, uit “In goed 
vertrouwen”, het boek van de belijdeniscatechese) 

Nog voor wij woorden hebben vat Gij ons in het oog. 
Meer dan wij durven dromen houdt Gij ons leven hoog. 
Gij brengt Uzelf ter sprake als toekomst ongedacht, 
verzadigt ons verlangen dat op de vrede wacht. 
 
Nog voor wij durven leven hebt Gij ons met uw Geest 
de liefde ingeademd, de liefde allermeest. 
Herboren uit den hoge, zijn wij van uw geslacht, 
als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht. 
 
Nog voor wij kunnen vragen hebt Gij ons al gehoord. 
Nog voor wij wegen weten wijst Gij ons zelf het spoor. 
Uw lamp voor onze voeten geeft dan het volle zicht. 
Gij wacht ons aan de einder als horizon van licht! 

Belijdenis doen: persoonlijke motivatie door Marlotte 

Lied 139B (Heer, u doorgrondt en kent mij) 

Belijdenis doen: persoonlijke motivatie door Laura 

Loflied “You say” (Lauren Daigle) (Luister/meezinglied) 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen: “Oefenen in vertrouwen” – door Laura/Miriam 

Lied “k Stel mijn vertrouwen” (Evt. na één keer zingen daarna canon) 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’, mijn God  
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot  



Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij  
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij. 

Schriftlezing: Genesis 12: 1-6 (NBV21) 

121De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste 
verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. 2Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je 
zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3Ik zal zegenen wie jou 
zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’ 
4-5Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had opgedragen, en Lot, de zoon van zijn broer, 
ging met hem mee. Abram was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle 
bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. 
Zo gingen ze op weg naar Kanaän.  

Schriftlezing: Genesis 15: 1-6 (NBV21) 

151Niet lang daarna richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: Ikzelf 
zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor 
zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden 
van Eliëzer uit Damascus. 3U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van 
mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je 
dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5Daarop leidde Hij 
Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En Hij 
verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6Abram vertrouwde op de HEER en 
deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. 

Lied 832 (Geroepen om op weg te gaan) - herhalend, canon 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Overweging “In goed vertrouwen op weg gaan” 

Lied na de overweging: “Wil je opstaan en mij volgen”: 1, 2, 4, 5 (Liederen 
& Gebeden uit Iona & Glasgow, 40) 

Dienst van de belijdenis van het geloof 

Inleidende woorden bij het doen van belijdenis 

Presentatie van wie belijdenis doen 

Belijdenis doen: persoonlijke motivatie door Mijke 

Lied 691: 1, 2 (De Geest van God waait als een wind) 

Belijdenis doen: persoonlijke motivatie door Miriam 

Lied 841: 1, 2 (Wat zijn de goede vruchten) 

Belijdenis doen: persoonlijke motivatie door Joke 

Lied “You raise me up” (Josh Groban © Universal Music Publishing Group) 



Doopgedachtenis bij het doopvont 

Lied 833 ( 3x gezongen, NL, EN, NL) (Neem mij aan zoals ik ben) 

Gezamenlijke geloofsbelijdenis van de gemeente – met woorden uit de 
Schotse gemeenschap van Iona in aansluiting op de Trinitarische belijdenis 

Allen: 
Wij geloven en eren één God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest,  
die ouder is dan de eeuwigheid 
en jonger dan onze volgende teug adem, 
die elke beschrijving te boven gaat  
maar naar wiens beeld wij gemaakt zijn, 
die ons bestaan te boven gaat 
maar die ons toch bij name kent, 
die ons roept tot zijn dienst en tot geloof 
maar die nooit in geloofsleer kan worden gevat. 
 
Wij geloven in Jezus Christus, 
net als wij een mens van vlees en bloed, 
die kwam om aan elk leven waardigheid te geven, 
die de onaanraakbare aanraakte en een plek gaf aan tafel, 
die hield van wie niemand hield, 
die vergaf wie het onvergeeflijke had gedaan, 
die zelf laster verdroeg, vervolging en dood, 
zó dat door zijn lijdende liefde heen 
Gods nieuwe wereld op aarde aan zou breken. 
Hij stond op uit het graf als levend bewijs 
dat alles wat in geloof wordt neergelegd 
door God wordt opgewekt in een nieuw bestaan, 
als levend bewijs van de liefde van God voor ieder mens, 
zo is hij opgegaan naar de hemel zodat hij nu 
aanwezig kan zijn, te allen tijde, bij alle mensen.  
 
Wij geloven in de Heilige Geest en haar kracht, 
die ons waarheid wijst en vrijheid binnenleidt, 
die aan al Gods kinderen Gods goede gaven geeft, 
die wie vervolgd worden sterkt, om overeind te staan, 
die wie anderen kwaad doen zal doen struikelen, 
die ervoor zorgt dat de gebeden uit ons hart 
en de daden van ons leven de loop van de geschiedenis 
werkelijk kunnen veranderen, 
die ons aanvuurt de eerste plaats te geven aan recht 
en aan zorg voor de aarde die wij bewonen, 



die de oude woorden van de schriften kracht geeft 
om ons steeds weer in de war te brengen met nieuw inzicht. 
 
Wij vieren de kansen van de kerk – 
in het leven geroepen om te vieren 
met de harten op de hemel gericht 
maar net zo goed om dienaar te zijn 
en een teken van Gods nieuwe wereld. 
Wij vieren het verlangen in onze ziel 
en de belofte van het goede dat klaar ligt, 
terwijl Christus die onze verschillen goed kent 
om ons bidt dat wij één zijn, zodat de wereld het gelooft. 
Amen. 

Gelofte van hen die belijdenis doen 

Gebed en zegen/handoplegging 

Verwelkoming in de gemeente 

Gemeente, aan jullie vraag ik: willen jullie deze mensen in je midden verwelkomen, 
willen jullie hen omgeven met jullie gebed, jullie liefde en jullie zorg, willen jullie met 
hen de weg gaan van Gods nieuwe wereld, de weg van geloof, hoop en liefde? 
Allen: Welkom, kinderen van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd 
en in ons midden. 

Overhandigen belijdenisgeschenken door ouderling van dienst 

Dienst van gaven en gebeden 

(Evt. pastorale mededelingen)  

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Tijdens de inzameling van de gaven is wie dat wil welkom om voorin de 
kerk bij het doopvont ook een waterkruisje te ontvangen als gedachtenis / 
symbolische vernieuwing van zijn/haar eigen doop 

Tijdens de inzameling en doopgedachtenis zingen/herhalen we lied 833: 
Neem mij aan zoals ik ben (NL) 

Slotlied “Ga maar gerust” want ik zal met je meegaan’ (Sytze de Vries, het 
liefste lied van overzee, deel 2, nummer 15) – Melodie ‘Finlandia’ (Sibelius) 

Zegen 

Gezongen amen 



Liedtekst “You Say” (Lauren Daigle) 

 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am because I need to know 
 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And You say I am held when I am falling short 
And when I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe, oh I believe 
What You say of me 
I believe 
 
The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity, o-ooh 
 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And You say I am held when I am falling short 
And when I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe, oh I believe 
What You say of me 
Oh, I believe 
 
Taking all I have and now I'm laying it at Your feet 
You have every failure God, and You'll have every victory, o-ooh 
 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe, oh I believe 
What You say of me 
I believe 
 
Oh I believe 
Yes I believe 
What You say of me 
Oh I believe 
  



Tekst “Wil je opstaan en mij volgen” (Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow 40) 
 
Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgene, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 



Liedtekst “You raise me up” 

When I am down and, oh my soul, so weary; 
When troubles come and my heart burdened be; 
Then, I am still and wait here in the silence, 
Until you come and sit awhile with me. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains; 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
I am strong, when I am on your shoulders; 
You raise me up... To more than I can be. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains; 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
I am strong, when I am on your shoulders; 
You raise me up... To more than I can be. 
 
There is no life no life without its hunger 
Each restless heart beats so imperfectly 
But when you come and I am filled with wonder 
Sometimes, I think I glimpse eternity 
 
You raise me up, so I can stand on mountains; 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
I am strong, when I am on your shoulders; 
 
You raise me up... To more than I can be. 
I am strong, when I am on your shoulders; 
You raise me up... To more than I can be. 
You raise me up... To more than I can be. 
  



Liedtekst “Ga maar gerust want ik zal met je meegaan” (Sytze de Vries, het 
liefste lied van overzee, deel 2, nummer 15) – Melodie ‘Finlandia’ (Sibelius) 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in 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 meegaan. 
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 meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij 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. 
 


