
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 25 september 2022 – 
Doopdienst 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Anko Vleugel (orgel), Bente Landegent (piano), 
jongerenkoor en -combo Nova Melodica o.l.v. Corien Kroes 

Dopeling in deze dienst: Siebe Adriaan Slabbekoorn, Bowie Jane Willow 
van Eekelen 

Doopouders: Sander en Dorien Slabbekoorn, Rens en Veronie van Eekelen 

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 

Voor aanvang van de dienst zingt Nova Melodica in 

Na het oefenen klinkt voor de dienst orgelspel 

Dienst van de voorbereiding 

Binnenkomst van de doopouders en van wie dienstdoen in deze dienst 

Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst 

Bemoediging en groet 

Lied “Dit huis, een herberg onderweg” (op melodie van Psalm 84, 
geschreven door André Troost, o.a. in Zingende Gezegend 213) - orgel 

Inleidende woorden 

Gebed op de drempel, gebed om Gods ontferming 

Loflied “Awesome God” - door koor & combo van Nova Melodica 

Dienst van het woord 

Moment met de kinderen 

Lied “God kent jou vanaf het begin” – gespeeld door het combo van Nova 
Melodica 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Gebed om de Geest 

Schriftlezing: Lucas 10: 25-28 (Bijbel in Gewone Taal) 

25Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerds laten zeggen. Hij vroeg: 
‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ 26Jezus zei tegen hem: ‘Wat staat er 
in de wet? Wat lees je daar?’ 27De man antwoordde: ‘Houd van de Heer, je God, met je hele hart, 
met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemensen als 
van jezelf.’ 28Toen zei Jezus: ‘Dat is het goede antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven.’ 

Lied 320: 2, 3 (Wie oren om te horen heeft) - orgel 

Schriftlezing: Lucas 10: 29-37 (Bijbel in Gewone Taal) 

29De wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. Daarom vroeg hij: ‘Wie is mijn 
medemens dan?’30Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei: ‘Een man reisde van Jeruzalem naar 
Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. 
Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen.31Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de 
man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. 32Toen er even later een 
hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij 
aan de overkant van de weg. 



33Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg 
medelijden. 34Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn. 
En hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. 
Daar zorgde hij voor hem. 35De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de 
herberg en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn 
terugreis.’’ 36Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen 
werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’ 37De wetsleraar antwoordde: ‘De 
Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals 
de Samaritaan.’ 

Overweging 

Lied “Steady on” – door koor & combo van Nova Melodica 

De bediening van de doop 

Tijdens dit lied worden de dopelingen (Siebe en Bowie) binnengebracht en 
ook het doopwater wordt binnengedragen, de kinderen komen terug uit 
de kindernevendienst en de oudere kinderen komen mee uit de crèche 

Vullen van het doopvont 

Inleiding op de doop 

Lied “Verbonden met vader en moeder”, 1, 2 en 3 (uit: Geroepen om te 
zingen, lied 79) - orgel 

Vraag naar verlangen om kind te dopen en presentatie van de dopeling 

Gezamenlijk uitgesproken geloofsbelijdenis 

Kinderen komen naar voren, doopouders komen naar voren het podium op 

Doop en zegen (kinderen rond het doopvont) 

Lied “De vrede van God onze Vader” (Tekst & Muziek Filip Leenman, 
Nieuwlied.nl) – gespeeld door Bente, gezongen door gemeente 

Doopgelofte door de doopouders 

Verwelkoming door de gemeente 

Voorganger: Gemeente, aan jullie vraag ik of jullie Siebe en Bowie in jullie midden 
willen verwelkomen. Draag hen beide in gebed en ga met hen de weg van Gods 
nieuwe wereld. Doe wat je kunt om hier met jong en oud een huis van levend geloof 
te vormen.  
Allen: Welkom, kinderen van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd 
en in ons midden. 

De kinderen gaan weer in de kerk zitten 



Aansteken van de doopkaarsen 

Overhandigen doopgeschenk door ouderling van dienst 

Lied “Ik wens jou” (Trinity) – door koor & combo van Nova Melodica  

Dienst van gaven en gebeden 

(Evt. pastorale mededelingen)  

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 428 (Overvloedig geef Ik u) - orgel 

Zegen 

Gezongen amen  



Liedtekst “Dit huis, een herberg onderweg” (uit Zingende Gezegend, lied 213, 

melodie van Psalm 84) 

Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
  
Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad  
struikelt en langer niet wil leven – 
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid. 
  
Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend alwie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat 
  



Liedtekst “Awesome God” (Nova Melodica) 
 
Refrein:  
Our God is an awesome God,  
He reigns from heaven above 
With wisdom, power and love 
Our God is an awesome God. 
Refrein  
 
You're marevelous and you're glorious 
You're love has made me victorious 
You took away the fear in us - 
Now we praise You cause You, You deliver us 
 
There aint no stoppin us 
Devil there aint no blockin us 
Come on and clap your hands with us 
 
Refrein (2x) 
 
You're marevelous and you're glorious 
You're love has made me victorious 
You took away the fear in us 
Now we praise You cause You, You deliver us 
 
There aint no stoppin us 
Devil there aint no blockin us 
Come on and clap your hands with us 
 
Refrein (2x) 
 
He reigns (10x)  
For ever and ever 
He reigns (6x) 
For ever and ever 
He reigns (3x) 
For ever and ever 
He reigngs (3x) 
For ever and ever 
He reigns (3x) 
 
Refrein (2x) 
. 
  



Liedtekst “God kent jou vanaf het begin” (Opwekking Kids 77) 

Refrein: 
God kent jou, vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin, 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
Want Hij ziet de dingen, die een ander niet ziet. 
Refrein 
 
En weet je wat zo mooi is:  
Bij Jezus voel je je vrij,  
om helemaal jezelf te zijn 
Want Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou 
Ja Hij houdt van jou en mij 
Refrein (2x) 
 
En weet je wat zo mooi is:  
Bij Jezus voel je je vrij,  
om helemaal jezelf te zijn 
Want Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou 
Ja Hij houdt van jou en mij 
Refrein (2x) 
  



Liedtekst “Steady on” (Nova Melodica) 
 
Kickin' up dust, heaven or bust; we're headed for the Promised Land. 
Since the moment we believed, we've been eager to leave, like a child tuggin' 
daddy's hand. 
May we never forget that patience is a virtue 
Calm our anxious feet so faithful hands can serve You, Lord. 
 
We run on up ahead, we lag behind You 
It's hard to wait when heaven's on our minds 
Teach our restless feet to walk beside You, 'cause in our hearts we're already gone 
Will You walk with us, steady on? 
 
We wanna walk awhile, we know that ev'ry mile is bringin'us closer home. 
We wanna tell the story of sinners bound for glory, and turn to find we're not alone. 
When we walk in Your light the lost will see You better. 
As the narrow road gets crowded Lord, won't You lead us steady on? 
 
We run on up ahead, we lag behind You 
It's hard to wait when heaven's on our minds 
Teach our restless feet to walk beside You, 'cause in our hearts we're already gone 
Will You walk with us, steady on? 
 
We run on up ahead, we lag behind You 
It's hard to wait when heaven's on our minds 
Teach our restless feet to walk beside You, 'cause in our hearts we're already gone 
Will You walk with us, steady on? 
 
Woh, steady on, steady on, steady on,  
Oh, steady on, steady on, steady on, 
Who, steady on, steady on, Ooo 
  



Liedtekst “Verbonden met vader en moeder” (Geroepen om te zingen, lied 79) 

1.Verbonden met vader en moeder, 
natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen, 
vier jij hier dit feest met ons mee. 
 
Refrein:  
Je hebt al een naam, 
maar je krijgt er één bij op dit feest, 
want jij wordt gedoopt in 
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
2. Je bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd.  
En dus is het tijd om te vieren 
Dat God die je kent van je houdt. 
Refrein 
 
3. Je bent een begrip aan het worden;  
Steeds meer mensen noemen je naam; 
Ook God begint jouw naam te roepen 
En dus zijn wij hier nu tezaam. 
Refrein 
  



Liedtekst “De zegen van God onze Vader” (T/M: Filip Leenman, Nieuwlied.nl) 

De zegen van God onze Vader, 
Zij met jullie waar jullie gaan. 
Hij zal je behoeden, bewaren, 
En legt over jullie zijn Naam. 
 
Shalom, shalom, Jahweh is zijn naam, 
Hij zal er zijn, met jullie gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij jullie tot licht, 
Om steeds meer zijn liefde te leren, 
Te leven op Hem gericht. 
 
Shalom, shalom, Jahweh is zijn naam, 
Hij zal er zijn, met jullie gaan. 
 
Hij zal door zijn Geest jullie leiden, 
Met kracht zal Hij naast jullie staan, 
Door vrede en hoop je verblijden, 
Zo zendt Hij je in Zijn Naam. 
 
Shalom, shalom, Jahweh is zijn naam, 
Hij zal er zijn, met jullie gaan.  



Liedtekst “Ik wens jou” (Nova Melodica) 
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
Refrein:  
Een muur voor de wind 
n een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 
 
Refrein 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 


