
Orde van dienst voor de kerkdienst in de Mozeskerk 15 november 2020 – 
waarin de doop bediend wordt 

Kerkdienst met kerkgangers in de Mozeskerk en online uitgezonden via 
Kerkdienst Gemist (Link ook via Facebook).  

Gebruik voor Kerkdienstgemist.nl het liefst onderstaande link:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events 

Voorganger: Ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Wilma Mieras (orgel en piano), medewerking van 
de zanggroep 

Ouderling van dienst: Ariana Vinke 

Dopelingen: Sara Willemien Steketee, Matthew Elijah Colijn 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events


Voor het begin van de dienst 

Orgelspel 

Binnenkomst van wie dienst doen en van de doopouders 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

Stilte  

Voorbereiding 

Bemoediging en groet 

Welkomstwoord / introductie 

Lied ‘Laat de kind’ren tot mij komen’ (o.a. Tussentijds 67) 

Gebed op de drempel/gebed om Gods ontferming 

Loflied - luisterlied ‘Ten thousand reasons’ (Matt Redman) 

Dienst van het Woord 
Gebed om de Geest 

Schriftlezing: Lucas 18: 15-17 

15De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten 
aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. 16Maar Jezus riep de kinderen bij 
zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort 
toe aan wie is zoals zij. 17Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk 
van God, zal er zeker niet binnengaan!’ 

Lied 782: 1, 2, 3 (Het koninkrijk is voor een kind) 

Schriftlezing: Matteüs 25: 35-40 

35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. 
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was 
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de 
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten 
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling 
gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek 
was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun 
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 
 Lied 1007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Brood zal ik geven) 

Uitleg en verkondiging 



Improvisatie na de overweging door Wilma Mieras, oma van Sara 

Viering van de doop 

De dopelingen en het doopwater worden binnengebracht. Onder het 

terugkomen klinkt ‘Kom tot de Vader’ (Opwekking 599) –  

Vullen van het doopvont 

Inleiding bij de doop 

Luisterlied ‘Doop’ (verkorte versie NL Zingt Dag 2015) 

Presentatie van de dopelingen (doopouders gaan staan) 

Gezamenlijk uitgesproken geloofsbelijdenis 

Doopgebed 

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

Doop en zegen van Sara 

Doop en zegen van Matthew 

Gedicht door de peetouders van Matthew 

Doopgelofte van de doopouders 

Doopvraag aan de gemeente (op de schermen) 

Gemeente, aan jullie vraag ik of jullie Sara en Matthew willen verwelkomen. Draag hen 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. 

Aansteken van de doopkaarsen 

Doopgeschenken door ouderling van dienst en KND 

(Doopouders mogen weer op hun plek plaatsnemen) 

Lied na de doop: Luisterlied ‘Ik wens jou’ – Trinity/Opw.  

Dienst van gaven en gebeden 

(Evt.) Pastorale mededelingen  

Dankgebed en voorbeden 

De voorbeden worden afgewisseld met368J – (Heer, hoor ons bidden, laat 

komen uw rijk) - zanggroep 



Slotlied 838: 1, 2 4 (O grote God die liefde zijt) 

Zegen 

Amen 

Orgelspel 

Bij de uitgang vindt de inzameling van de gaven plaats 

  



Tekst ‘Laat de kind’ren tot mij komen’ 

 

Laat de kindren tot mij komen, 

alle, alle kindren. 

Laat de kindren tot mij komen, 

niemand mag ze hindren. 

Want de poorten van mijn rijk, 

staan voor kindren open, 

laat ze allen groot en klein, 

bij mij binnen lopen. 

 

Laat de mensen tot mij komen, 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot mij komen, 

houdt ze toch niet tegen. 

Want de poorten van mijn rijk, 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk, 

bij mij binnen lopen. 

  



Tekst ‘Ten thousand reasons’ 

Bless the Lord oh my soul 

Oh my soul 

Worship His Holy name 

Sing like never before 

Oh my soul 

I'll worship Your Holy name 

 

The sun comes up 

It's a new day dawning 

It's time to sing Your song again 

Whatever may pass 

And whatever lies before me 

Let me be singing 

When the evening comes 

 

Bless the Lord oh my soul 

Oh my soul 

Worship His Holy name 

Sing like never before 

Oh my soul 

I'll worship Your Holy name 

 

You're rich in love 

And You're slow to anger 

Your name is great 

And Your heart is kind 

For all Your goodness 

I will keep on singing 

Ten thousand reasons 

For my heart to find 

 

Bless the Lord oh my soul 

Oh my soul 

Worship His Holy name 

Sing like never before 

Oh my soul 

I'll worship Your Holy name 

Bless You Lord 

 



And on that day 

When my strength is failing 

The end draws near 

And my time has come 

Still my soul will 

Sing Your praise unending 

Ten thousand years 

And then forevermore 

Forevermore 

 

Bless the Lord oh my soul 

Oh my soul 

Worship His Holy name 

Sing like never before 

Oh my soul 

I'll worship Your Holy name 

  



Tekst ‘Kom tot de Vader’ 

Nog voordat je bestond 

Kende Hij je naam 

Hij zag je elk moment 

En telde elke traan 

Omdat Hij van je hield 

Gaf Hij zijn eigen zoon 

Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt 

 

En wat je nu ook doet 

Z'n liefde blijft bestaan 

Ook niets wat jij ook deed 

Verander daar iets aan 

Omdat Hij van je houd 

Gaf Hij zijn eigen zoon 

En nu is alles klaar wanner jij komt 

 

Kom tot de Vader 

Kom zoals je bent 

Heel je hart, al je pijn 

Is bij Hem bekend 

De liefde die Hij geeft 

De woorden die Hij spreekt 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 

En wat je nu ook doet 

Z'n liefde blijft bestaan 

Ook niets wat jij ooit deed 

Verandert daar iets aan 

Omdat Hij van je houdt 

Gaf Hij z'n eigen zoon 

En nu is alles klaar wanneer jij komt 

 

Kom tot de vader 

Kom zoals je bent 

Heel je hart, al je pijn 

Is bij Hem bekend 

De liefde die Hij geeft 

De woorden die Hij spreekt 



Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 

Kom tot de vader 

Kom zoals je bent 

Heel je hart, al pijn 

Is bij Hem bekend 

De liefde die Hij heeft 

De woorden die Hij spreekt 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 

De liefde die Hij geeft 

De woorden die Hij spreekt 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 

 

De liefde die Hij geeft 

De woorden die Hij spreekt 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 

  



Tekst ‘De doop’ (Sela) – verkorte versie 

In het water van de doop,  

zien wij hoe God zelf belooft,  

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  

Water dat getuigt en spreekt, 

van de hoop die in ons leeft, 

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

 

Eén met Christus in zijn dood,  

gaan wij onder in de doop, 

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  

Eén met Christus, ingelijfd,  

staan wij op van schuld bevrijd, 

in een leven dat voorgoed veranderd is. 

 

Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan, 

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  

Uit het water van de doop,  

putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is.  

Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

 

In zijn lichaam ingelijfd: 

Christus’ kerk die wereldwijd, 

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  

Mensen overal vandaan,  

die de weg van Christus gaan, 

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 

 

Refrein 

 

  



Tekst ‘Ik wens jou’ 

 

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 kind'ren om je heen tot aan het eind 

 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

 

Ik wens jou vrede toe om wie je bent 

Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

In elk van de seizoenen dat je leeft 

 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

 

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 
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