
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 5 december 2021 – 
Tweede zondag van Advent 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Theo van Bennekom (orgel) 

Deze dienst is vrij en zonder uitnodiging te bezoeken. In een gedeelte van 
de kerk is ruimte om op afstand van elkaar te blijven zitten. 

Deze dienst wordt ook 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 
Binnenkomst van wie dienstdoen  

Dienst van de voorbereiding 

Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst 

Stilte 

Bemoediging en groet (woorden uit De eerste dag) 

Voorganger: Wij vertrouwen dat onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU 
Voorganger: Wij zijn de eersten niet die de Eeuwige roepen 
Allen: GODS WOORDEN SPREKEN OOK TOT ONS 
VOL VERWACHTING KLOPT OOK ONS HART 
Voorganger: Ben je jong en weet je niet, wat je kunt verwachten? 
Allen: JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN 
Voorganger: Staan er grote dingen in je leven te gebeuren? 
Allen: JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN 
Voorganger: Zie je op tegen de toekomst, tegen jouw toekomst? 
Allen: JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN  
Voorganger: Wees welkom, wees gegroet, je bent begenadigd, God is met je 
Allen: VOOR GOD IS NIETS ONMOGELIJK 
Voorganger: Voorganger: Wees welkom, wees gegroet, je bent begenadigd, God is 
met je 
Allen: GOD WIL IK DIENEN. AMEN. 

Lied 464: 1, 2, 3, 4, 6 (Een engel spreekt een priester aan) 

Inleidende woorden 

Aansteken van twee Adventskaarsen – door Kiki 

Gedicht bij de Adventskaarsen – door Kiki 

Een vlam die langzaam groter wordt, 
vertelt een mooi verhaal. 
Het licht van onze goede God, 
schijnt voor ons allemaal. 
 
Geloof maar dat Hij mensen ziet: 
Een stem zegt: ‘Wees gegroet’. 



Want God vergeet de mensen niet, 
Hij komt ons tegemoet. 

Lied 464: 8 (Dit is het wat Hij heeft beloofd) 

Korte toelichting bij het liturgisch bloemstuk 

Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een boodschap die aan 
duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan 
ongetwijfeld tot een gefronste wenkbrauw hebben geleid. “Laat je dopen en kom tot 
inkeer, want zo worden je zonden vergeven.” Dat is niet echt een boodschap waar je 
tegenwoordig de straat mee op durft te gaan. Maar Johannes zegt het niet zomaar: er 
moet wat in orde worden gemaakt. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten 
geëffend worden. Woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag nog niet hun kracht 
hebben verloren. Ruim op wat in de weg staat om in navolging van de Heer te leven. 

Gebed om Gods ontferming (met woorden uit lied 745) 

Voor het kind dat niet kan spelen 
en geen veilig huis meer kent; 
dat geen kans krijgt om te leren, 
uitgebuit wordt en miskend; 
dat geweld gewoon gaat vinden 
en gepantserd verder leeft… 
God, behoed al deze kinderen, 
dat uw aarde toekomst heeft. 
 
Voor wie reizen in den vreemde,  
voor wie overvallen wordt /  
door de stormen, door de schemer,  
door de honger, door tekort,  
die geen eigen grond meer hebben,  
die gevlucht zijn om het brood; 
God, dat wij elkaar behoeden, 
Én in weelde, én in nood. 

Psalm 72: 1, 4 en 6.  

Dienst van het Woord 

Een verhaal voor jong en oud: “Maria en de ruimte” (Stephan de Jong) 



Adventsproject “Het plakboek van Lucas” – door Douwe 

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

Wij bidden om verhalen 
Vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
 
Een boek met mooie woorden 
Met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen, 
Want Hij vergeet ons niet. 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Gebed om Gods Geest 

Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 (NBV21)  

Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje 
dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria 
en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, 
de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die 
begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je 
zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus 
noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, 
de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over 
het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een 
man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd 
en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge 
leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met 
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

Lied 443: 1, 2, 3 (De engel Gabriël komt aangesneld) 

Luisterlied “Peace (Mary)” (van Poor Bishop Hooper) 

Angel Gabriel listen in 
There’s a perfect message stirring 
Not for one of us used to the light 



But for one who has to squint her eyes in the sunshine 
 
You’ve probably dreamed of a moment like this 
Heard the others betting on specifics 
Today's the day we’ve all been waiting 
Infinite before infinite after  
And you get to be the one to turn the page on the next chapter 
 
So go and tell the girl I show you  
She’ll have dirt beneath her nails 
A gentle voice that sounds like singing 
Even when her patience fails 
Her grip is strong but she’s quick to lend 
Her knees are worn but her zeal’s not broken 
These are the joints that I have chosen to hold 
The greatest gift I’ll ever give    
 
When you find her won't you say these words 
When you find her won't you say 
 
Do not be afraid for  
You have found this day girl 
Favor with the lord like 
No one else before you 
You shall have a son and 
He shall be the One that  
Tramples over death in 
The name of God above 
You will call him Jesus 
He’ll be called the greatest  
On the throne of David 
Through the house of Jacob 
 
And his kingdom will have no end  
His kingdom will have no end 
And his peace will be everlasting 
His peace will be everlasting... 

Overweging 



Na de overweging klinkt orgelspel 

Lied “Geen windvlaag van buiten” (Uit: Hemelhoog, lied 130) 

Geen windvlaag van buiten, geen klop op de poort, 
geen vuur, geen lantaarn, geen voetstap gehoord. 
Geen spookbeeld uit angsten, geen dromen verstoord. 
Een engel, een meisje, een stem in haar oor. 
 
‘Maria, verheug je, er is geen gevaar, 
genade van God wordt in jou openbaar. 
De tijd om de wereld te redden begint. 
Wil jij moeder worden van Gods liefste kind? 
 
Een kind wordt geboren en dan komt het rijk, 
een teken voor velen om vrede of strijd. 
Voltooiing en aanvang, én speler én plot, 
slachtoffer en winnaar, van jullie, van God.’ 
 
Geen loon afgesproken, geen afspraak gepland, 
geen trouwdag bevestigd, geen blauwdruk bekend. 
Maria stemt in met wat niemand bevroedt, 
en toch klinkt zij zeker: Zeg God, het is goed! 

Dienst van gaven en gebeden 

(Evt.) Pastorale mededelingen 

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 413 (Grote God wij loven U 
Zegen en gezongen amen 

Bij de uitgang is er de inzameling v/d gaven  


