
Orde van dienst voor de gezamenlijke online kerkdienst op 7 februari 2021 
van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk 

Gebruik voor Kerkdienstgemist.nl voor de Mozeskerk het liefst 
onderstaande link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-
Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events 

Voorganger: Ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Anko Vleugel (orgel) - met inbreng van 
gemeenteleden  
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Voor het begin van de dienst 

Orgelspel bij aanvang – Anko Vleugel 

Binnenkomst van wie dienst doen 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

Dienst van de voorbereiding 

Bemoediging en groet 

Lied 288 ‘Goedemorgen welkom allemaal’ (Filmpje) 

Introductie op de dienst 

Lied 920: 1, 2, 3 – orgelspel Anko Vleugel, tekst gelezen door voorganger 

Moment met de kinderen – opname door Willemien Moelker 

Over warme-truien-dag en de stola 

Lied 992: 1 t/m 4 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons) – orgelspel Anko 
Vleugel, tekst gelezen door voorganger 

Gebed 

Kyrielied ‘Waar blijft u met uw wonderen’ - Opgenomen door Nellie de Visser en 
haar dochter Bastienne 

Refrein: Waar blijft u met uw wonderen, met uw almachtige wil, uw bliksem en 
uw donder, waarom blijven ze stil? 

1. De wereld is vol armen, die bedelen om brood, ze roepen om erbarmen, 
en van honger gaan ze dood. 

Refrein: Waar blijft u met uw wonderen, met uw almachtige wil, uw bliksem en 
uw donder, waarom blijven ze stil? 

2. De wereld is vol rijken, ze zwemmen in het geld, hun macht kent geen 
gelijke, en en nog minder hun geweld. 

Refrein: Waar blijft u met uw wonderen, met uw almachtige wil, uw bliksem en 
uw donder, waarom blijven ze stil? 

3. De wereld is vol wapens, vol haat, vol dreigement, geen mens kan rustig 
slapen, als hij al die feiten kent. 

Refrein: Waar blijft u met uw wonderen, met uw almachtige wil, uw bliksem en 
uw donder, waarom blijven ze stil? 

4. De wereld is vol wanhoop en uitzichtloos bestaan – elk geeft een ander 
antwoord op de vraag waarheen we gaan. 

Refrein: Waar blijft u met uw wonderen, met uw almachtige wil, uw bliksem en 
uw donder, waarom blijven ze stil? 



5. De mensen zijn tevreden – ze hebben nat en droog – zijn vetgemest in ’t 
heden – en hebben niets op ’t oog. 

Dienst van het Woord 

Gebed om de Geest 

Schriftlezing: Marcus 1: 29-38 (Bijbel in gewone taal) – opname door Carin Neve 

29Toen Jezus en zijn leerlingen uit de synagoge kwamen, gingen ze naar het huis van Simon 
en Andreas. 30-31Jezus hoorde dat de schoonmoeder van Simon met koorts in bed lag. Hij 
ging naar haar toe. Hij pakte haar hand vast en hielp haar opstaan. Toen had ze meteen 
geen koorts meer. Ze ging eten klaarmaken voor Jezus en zijn leerlingen. 
32-34’s Avonds laat, toen het donker was, kwamen alle inwoners van de stad naar Jezus toe. 
Ze hadden alle zieken meegenomen. En ook iedereen die een kwade geest in zich had. 
Jezus maakte veel mensen beter die allerlei verschillende ziektes hadden. Ook jaagde hij de 
kwade geesten weg uit de mensen. En hij zei tegen die kwade geesten: ‘Je mag aan 
niemand vertellen wie ik ben.’ 
35’s Ochtends vroeg, toen het nog donker was, stond Jezus op en ging naar buiten. Hij liep 
naar een stille plek buiten de stad. Daar wilde hij bidden. 36Maar Simon en de andere 
leerlingen kwamen achter hem aan. 37Toen ze Jezus gevonden hadden, zeiden ze: ‘Iedereen 
zoekt u.’ 38Maar Jezus zei: ‘We gaan weer verder. Ik moet het goede nieuws ook op andere 
plaatsen in de buurt vertellen. Daarom ben ik op weg gegaan.’ 

Lied 391: 1, 2, 4 (Hij ging van stad tot stad) - Opgenomen door Nellie de Visser 
en haar dochter Bastienne 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Dienst van gaven en gebeden 

Dankgebed, voorbede 

Gebeden worden muzikaal afgewisseld met Lied 368D – orgelspel Anko 
Vleugel, tekst gelezen door voorganger 

Slotlied 837: 1, 2, 4 (Iedereen zoekt u, jong of oud) – Opgenomen door Nellie 
de Visser en haar dochter Bastienne  

Zegen 

Amen 

Orgelspel na de dienst  


