
Orde van dienst voor de kerkdienst in de Mozeskerk 8 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: Johan van der Ploeg (orgel), Frits Simons (orgel), 
Joost de Goffau (piano) en Joëlle van Bochove  (zang). 

Ouderling van dienst: Jessica Burger 

Met medewerking van de zanggroep 

Dopelingen: Saar Mila Janelia de Klerk, Ruben Jacobus de Goffau 

  

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 

Psalm 121: 1, 4 (Ik sla mijn ogen op en zie) - orgel 

Gebed op de drempel/gebed om Gods ontferming 

Lied: Opwekking 780 (Verwachten/Ik zie uit naar de Heer) – piano/zang 

Dienst van het Woord 
Gebed om de Geest 

Opwekking 717 (Stil, mijn ziel, wees stil) – piano/zang  

Schriftlezing: Exodus 2: 1-11 (BGT) 

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit dezelfde stam. Zij werd zwanger en 
ze kreeg een zoon. Toen ze zag hoe mooi hij was, verstopte ze hem. Drie maanden lang 
hield ze hem verborgen.  
Toen de vrouw haar zoon niet langer kon verbergen, pakte ze een rieten mand. Die maakte 
ze waterdicht, en ze legde het kind erin. Daarna zette ze de mand in de rivier de Nijl, tussen 
het riet. De zus van het jongetje bleef in de buurt. Want ze wilde zien wat er verder met hem 
zou gebeuren. 
Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl. Ze ging een bad nemen in de rivier, 
terwijl haar slavinnen langs de kant heen en weer liepen. Opeens zag ze de mand tussen het 
riet. Ze liet hem halen door een slavin. Toen ze de mand opendeed, zag ze het kind. Het 
jongetje huilde, en de dochter van de farao kreeg medelijden. ‘Ach,’ zei ze, ‘het is een 
Israëlitisch jongetje.’ 
Toen kwam de zus van het jongetje eraan. Ze zei: ‘Zal ik een Israëlitische vrouw zoeken die 
het kind de borst kan geven?’ ‘Ja,’ zei de dochter van de farao, ‘doe dat maar.’ Het meisje 
ging haar moeder halen. De dochter van de farao zei tegen de moeder: ‘Neem dit kind mee 
en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’  
De moeder nam haar kind mee en voedde het. Toen het jongetje groot genoeg was, bracht 
de moeder hem naar de dochter van de farao. Die adopteerde het kind en ze gaf hem een 
naam. Ze noemde hem Mozes. Ze zei: ‘Ik heb hem uit het water gehaald.’ 



Lied 355: 1, 2, 3, 5 (Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder) - orgel 

Schriftlezing: Filippenzen 2: 13-18 

12Beste vrienden, jullie zijn altijd gehoorzaam geweest. Blijf dan ook steeds je best doen om 
gered te worden. Doe dat met eerbied en respect voor God. En doe dat niet alleen als ik bij 
jullie kom, maar juist ook nu ik niet bij jullie ben! 13God zelf zorgt ervoor dat jullie dat willen 
en kunnen. Zo goed is God voor jullie. 
14Doe alles zonder te klagen, en zonder ruzie te maken. 15Dan zullen jullie volmaakte 
kinderen van God zijn, zuiver en zonder fouten. Dan vallen jullie op tussen alle slechte en 
oneerlijke mensen, als sterren die schitteren in de nacht. 
16Houd vast aan het goede nieuws, dan krijg je het eeuwige leven. Dan zullen mijn werk en 
mijn moeite niet voor niets geweest zijn. En dan kan ik trots op jullie zijn op de dag dat 
Christus terugkomt. 
17Jullie geloof is een geschenk aan God. Want door te geloven dienen jullie God. Ik ben daar 
blij om, ook als ik zelf gedood word omdat ik het goede nieuws bekendmaak. Ik ben blij, 
samen met jullie allemaal. 18En ik wil dat jullie ook blij zijn, samen met mij. 

Lied 778: 1, 4 (O Here God, ons liefst verlangen) - orgel 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel na de overweging door Frits Simons (vader van Ilse) 

Viering van de doop 

De dopelingen en het doopwater worden binnengebracht. Onder het 

terugkomen klinkt: ‘Verbonden met vader en moeder’: 1, 2, 3 + refreinen (Uit: 

Geroepen om te zingen) - orgel 

Vullen van het doopvont 

Inleiding bij de doop 

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 

Lied ‘Verbonden met vader en moeder’: 4 + refrein - orgel 

Doopgelofte van de doopouders 

Doopvraag aan de gemeente (op de schermen) 



Gemeente, aan jullie vraag ik of jullie Saar en Ruben 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. 

De kinderen gaan weer in de kerk zitten 

Aansteken van de doopkaarsen 

Doopgeschenken door ouderling van dienst en KND 

(Doopouders mogen weer op hun plek plaatsnemen) 

Lied na de doop: Ik wens jou (Trinity/Opw.) – piano/zang 

Dienst van gaven en gebeden 

(Evt.) Pastorale mededelingen  

Dankgebed en voorbeden 

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

komen uw rijk) - orgel 

Slotlied Sela/Opw. 710 ‘Gebed om zegen’ - Piano/zang 

Zegen 

Amen 

Orgelspel 

Bij de uitgang vindt de inzameling van de gaven plaats 

  



Tekst ‘Verwachten’ 

 

Ik zie uit naar de Heer. 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem 

en verlangt naar zijn Woord. 

 

Ik zie uit naar de Heer. 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem 

en verlangt naar zijn Woord. 

 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd. 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

Ik zie uit naar de Heer. 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem 

en verlangt naar zijn Woord. 

 

Ik zie uit naar de Heer. 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem 

en verlangt naar zijn Woord. 

 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd. 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

Mijn ziel verlangt naar de Heer. 

Mijn ziel verlangt naar de Heer, 

meer dan wachters uitzien naar de morgen. 

Ik zie uit naar de Heer. 

 

Mijn ziel verlangt naar de Heer. 

Mijn ziel verlangt naar de Heer, 

meer dan wachters uitzien naar de morgen. 



Ik zie uit naar de Heer. 

 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem 

en verlangt naar zijn Woord. 

 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem 

en verlangt naar zijn Woord. 

 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd. 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd. 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

  



Tekst ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ 

 

Stil mijn ziel wees stil 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen 

God omgeeft je steeds 

Hij is er bij 

in je beproevingen en zorgen 

 

God U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 

vaste geest binnen in mij 

die rust in U alleen 

 

Stil mijn ziel wees stil 

en dwaal niet af 

dwars door het dal zal Hij je leiden 

stil, vertrouw op Hem 

en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 

 

God U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 

vaste geest binnen in mij 

die rust in U alleen 

 

Stil mijn ziel wees stil 

en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft 

wacht wacht op de Heer 

de zwartste nacht 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

 

God U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 



vaste geest binnen in mij 

die rust in U alleen 

 

God U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 

vaste geest binnen in mij 

die rust in U alleen 

 

Ik rust in U alleen 

 

 

 

  



Tekst ‘Verbonden met vader en moeder’ 

 

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 

 

(NA DE DOOP) 

4. Nu mag je gaan leven met mensen 

Verbonden in liefde en trouw 

Omdat zij vandaag bij dit dopen 

Gods Naam legden naast die van jou. 

Refrein 

  



Tekst ‘Gebed om zegen’ 

 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 

zegen mij op de plek waar ik zal staan, 

zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 

o God, zegen mij alle dagen lang. 

 

Vader maak mij tot een zegen, 

ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met Uw Geest, Heer, 

Jezus kom tot mij. 

Als de Bron van leven, 

die ontspringt diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven, 

zegen ons waar we hoop en liefde geven, 

zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God zegen ons tot in eeuwigheid. 

 

Vader maak ons tot een zegen, 

hier in de woestijn. 

Wachtend op Uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Vader maak ons tot een zegen, 

hier in de woestijn. 

Wachtend op Uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Met een hart vol vrede, 



zijn wij zegenend nabij. 

Van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 


