
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op zondag 19 maart 2023, 
Vierde zondag van de 40-dagentijd & afscheid basiscatechese / overstap 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Wilma Mieras (orgel/piano) 

Thema van de dienst: Ik ben alles! (Thema boekenweek 2023) 

Welkomstwoord: Lars 

Gebeden: Sophie, Esther, Hanna 

Toneelstuk / uitbeelden: Emma (verteller), Davey, Esther, Hanna, Jasmijn, 
Sophie, Lars, Sipho 

Collecteren: Luca, Lars 

Afscheid basiscatechese: in deze dienst nemen Esther in ’t Anker, Guusje 
Hillebrand (op afstand), Hanna Jobsen, Sipho van der Klooster, Davey Otte 
en Jasmijn Slabbekoorn afscheid van de basiscatechese. De dienst is 
voorbereid met de kinderen uit groep 7 en 8 die basiscatechese hebben 
gevolgd in het afgelopen seizoen en met de leiding van de basiscatechese. 

(Overkoepelend 40-dagen-thema Kind op Zondag: Verander je mee? – 
Overkoepelend 40-dagen-thema Kerk in Actie/liturgische schikking: Uit 
liefde voor jou) 

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 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen (+ Lars) 

Dienst van de voorbereiding 

Welkom en mededelingen – door Lars Kuper 

Stilte, bemoediging en groet  

Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal) 

Inleidende woorden bij de dienst / het thema / de schikking 

Gebed om Gods ontferming en om Gods Geest – door Sophie 

Loflied “Hij alleen” (Opw. Kids 139) 

Dienst van het Woord 

Verbeelding van het verhaal “Ark van Noach” – door Emma (verteller), 
Davey, Esther, Hanna, Jasmijn, Sophie, Lars, Sipho 

Lied “No-no-no-Noach” (Opw. Kids 272)  

De jongere kinderen (groep 1-4, evt. 5&6) gaan naar de kindernevendienst 

Korte overweging 

Lied “Ik zal er zijn” (Sela) 

De jongere kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

Afscheid basiscatechese / kinderzegening 

Een paar inleidende woorden (rond afscheid basiscatechese) 

Lied: “Overstaplied” (Melodie: “Verbonden met vader en moeder..” uit 
Geroepen om te zingen lied 79) 

Uitreiking van de certificaten – door Miranda van Hoorn 

Lied “De rugzak vol”: refrein, 1, refrein, 2, refrein (Rugzaklied) (Melodie 
“Beelden van hoop”) 

Handoplegging en zegen (voor Esther, Hanna, Sipho, Davey, Jasmijn) 

Kort welkomstwoord door de 12+ leiding 

Dienst van gaven en gebeden 

Danken en bidden – door Esther en Hanna 



Gezongen Onze Vader, Lied 1006 

Mededeling over gebedsruimte Stille week (Ilse), gemeente-avond en 
passieconcert CodArts (Douwe) 

Delen van de gaven – door Luca, Lars 

Zending en zegen 

Slotlied 416: 1, 2, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 

Zegen 

Gezongen amen  



Tekst “Hij alleen” (Opw. Kids 139) 
 
De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, 
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 
 
De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, 
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 
 
Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
 
Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
 
De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, 
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 
 
Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
 
Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 



Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
 
Hij heeft de hemel en aarde geschapen 
en zijn volk uit de slavernij bevrijd. 
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel 
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. 
 
De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, 
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 
 
Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
 
Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
 
Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
  
 
  



Tekst “Ik zal er zijn” (Sela) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

  



Tekst “Overstaplied” (Melodie: “Verbonden met vader en moeder”, geroepen om 
te zingen lied 79) 
 
Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 
sinds jij ooit het levenslicht zag, 
de weg lag nog helemaal open, 
een traan soms en ook vaak een lach. 
 
Refrein: Je hoeft niet alleen, 
want je gaat met veel andrén in zee: 
je vader of moeder, een vriend of een mens 
die gewoon zegt: “ik leef met je mee”.  
 
Je was nog heel klein op die morgen 
toen doopwater viel op je hoofd. 
God zei dat hij voor je zou zorgen zorgen. 
Wij hebben zijn woord steeds geloofd.  
 
Refrein: Je hoeft niet alleen 
want je gaat met die Ander in zee. 
Een Vader, een Moeder, een Vriend, dat is God 
die gewoon zegt: “Ik leef met je mee.”  
 
Dat is toen maar nu is het heden. 
Ook nu ga je verder op weg. 
De nevendienst is straks verleden 
maar hoor nu wat ieder je zegt: 
 
Refrein: Je hoeft niet alleen, 
want we gaan graag met jou ook in zee 
en hopen en bidden dat jij later ook 
heel gewoon zegt: “Ik leef met je mee.”  
 
  



Tekst “De rugzak vol” (Rugzaklied) (Melodie: Wij gaan op reis langs de weg..) 
 
Refrein:  
De rugzak vol dus we kunnen gaan trekken. 
Een nieuw begin en de basis is goed.  
We reizen verder langs allerlei plekken  
in het geloof dat je liefde ontmoet. 
 

1. Ga maar op weg in het licht van de morgen 
De weg is lang en het pad onbekend 
Er is nog heel veel van de toekomst verborgen 
Maar blijf niet wachten, gebruik je talent. 
Refrein 
 

2. Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen, 
Zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht, 
zo is Gods bescherming om jou op te vangen 
Als je onverwachts valt uit de lucht. 
Refrein 


