
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 25 december 2021 –  
Kerstmorgen – thema “Wat neem je mee? God in onze dagen, in onze tijd” 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Kerstverhaal: door Nicolette Landegent 

Muzikale medewerking: Wilma Mieras, Gijsbert Landegent (trompet), 
zanggroep o.l.v. Gerda Dousma 

Deze dienst is vanwege de lockdown alleen 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 

Voorafgaand aan de dienst klinkt orgelspel 

Lied voor de dienst 477: 1, 2, 4 (Komt allen tezamen) 

Binnenkomst van wie dienstdoen  

Dienst van de voorbereiding 

Welkomstwoord 

Stilte 

Bemoediging en groet 

Voorganger: In vertrouwen roepen wij de Naam van de Heer 
Allen: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU 
Voorganger: Voor wie klem zitten tussen regels en richtlijnen: 
Allen: WEES NIET BANG! 
Voorganger: Voor wie nergens bij horen:  
Allen: WEES NIET BANG! 
Voorganger: In een kwetsbaar kind laat God zich kennen. 
Allen: EER AAN GOD IN DE HOOGSTE HEMEL 
Voorganger: Waar status en macht ontbreken, laat God zich vinden 
Allen: VREDE OP AARDE VOOR ALLE MENSEN DIE GOD LIEFHEEFT 
Voorganger: Amen. 

Lied 478: 1, 2, 4 (Komt verwondert u hier, mensen) 

Inleidende woorden 

Aansteken van de Adventskaarsen – door Guusje 

Gedichtje bij de Adventskaarsen – door Guusje 

De nacht was plotseling voorbij 
voor herder in het veld. 
Hier schijnt het licht voor u en mij, 
de wereld staat versteld. 
 
Wie lichtjes in zijn ogen krijgt 
en zomaar liedjes zingt, 
is welkom in Gods koninkrijk 
en welkom bij dit kind. 

Korte toelichting bij het liturgisch bloemstuk 



Gebed van ontferming 

Lied 505: 1, 2, 3 (In de nacht gekomen) 

Dienst van het Woord 

Adventsproject “Het plakboek van Lucas” – persoon van de week: Jezus – 
door Douwe 

Het projectlied “Wij bidden om verhalen” (Tekst: Erik Idema, melodie lied 
444: nu daagt het in het oosten) 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Gebed om Gods Geest 

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 (NBV21)  

91Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 

Lied 449: 1 en 2 (In de duisternis verwachten wij) 
2U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

Lied 449: 3 
3Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 

Lied 449: 4 
5Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 



Lied 449: 5 en 6 

6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 
en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 

Lied 449: 7 

Schriftlezing: Lucas 2: 1-14 (NBV21)  

21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk 
zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het 
bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te 
laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde 
hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 
Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was 
in het gastenverblijf. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de 
wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze 
omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel 
zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote 
vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En 
plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden:14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die 
Hij liefheeft.’ 

Lied 481: 1, 2, 3 (Hoor de engelen zingen de eer) 

Schriftlezing: Lucas 2: 15-20 (NBV21)  
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen 
elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is 
en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het zagen, 



vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden 
verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze 
God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het 
hun was gezegd. 

Lied “Met hart en ziel juich ik voor Hem, mijn God”: 1, 2, 3 (Tekst: Sytze de 
Vries, melodie: Woodlands. Uit: Liefste lied van overzee, deel 2, lied 42) 

Kerstverhaal “Het koningsgeschenk” naar Matteüs 2 – door Nicolette 

Lied 475: 1, 2 (Ik mag hier aan uw kribbe staan) 

Kerstoverweging 

Improvisatie over “Midden in de winternacht” bij een verbeelding van het 
kerstverhaal 

Evt.Pastorale mededelingen 
Bericht van overlijden 
Lied 675  
Voorbede, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 487: 1, 2 (Eer zij God in onze dagen) 

Zegen en gezongen amen 

Lied: Ere zij God 

Bij de uitgang is er de inzameling v/d gaven 


