
 

 

Orde van de dienst op 

 

zondag 8 december 2019 

 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

waarin de doop bediend wordt aan: 

 

Thomas Feike van Calker 

 

Matthias Gerard Heert Meijer 

 
 



 

 

VOORBEREIDING 

 

ORGELSPEL 

 
Bij aanvang van de dienst speelt het saxofoonensemble ‘Jesus 

Child van John Rutter’ 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst 

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

(we gaan staan) 
ouderling:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling:  Laten wij bidden: 

(drempelgebed, eindigend met:) 

….. door Jezus Christus, onze Heer. 

gemeente: Amen. 
 

Intochtslied:  Lied 444: 1, 2 en 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.  De duisternis gaat wijken 

     van de eeuwenlange nacht. 

     Een nieuwe dag gaat prijken 

     met ongekende pracht. 
 

3.  Zij, die gebonden zaten 

     in schaduw van de dood, 

     van God en mens verlaten – 

     begroeten ’t morgenrood. 

 

GROET 

voorganger: Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest 

gemeente: Amen 
(we gaan zitten) 

 

Adventsproject 

 

We zingen het projectlied waarna de kinderen naar hun eigen 

ruimte in ‘t Loughoes gaan 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Kyriegebed 

 

Adventslied:  Lied 465 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag 

 

1e schriftlezing:  Matteüs 1 : 3-5 

 

Over de voorouders van Jezus 

Juda was de vader van Peres en Zerach.  
Hun moeder was Tamar. 

Peres was de vader van Chesron.  

Chesron was de vader van Aram.  

Aram was de vader van Amminadab.  

Amminadab was de vader van Nachson.  

Nachson was de vader van Salmon.  
Salmon was de vader van Boaz.  

De moeder van Boaz was Rachab.  

Boaz was de vader van Obed. 

De moeder van Obed was Ruth. 

 

 



 

 

2e schriftlezing:  Ruth 4 : 11-22 

 

Wat er voorafging 

Ruth is samen met haar schoonmoeder Noömi in Betlehem 
gaan wonen. Hun mannen zijn overleden. Noömi komt uit 

hetland Juda, maar Ruth komt uit het buurland Moab. 

In Betlehem verzamelt Ruth koren op het veld van de rijke 

boer Boaz. 

Op een nacht gaat ze naar hem toe om te vragen of hij zich 

aan haar wil verbinden. Dat wil Boaz wel! Maar eerst wil hij 

aan de mensen in de stad vragen of zij het ook goed vinden. 
In de stadspoort legt hij de situatie aan iedereen uit. 

’Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig 

waren, ‘daarvan zijn wij getuige. De HEER geve dat de vrouw 

die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het 

huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult 

zijn in Efrata en uw naam in Betlehem zal voortbestaan. Moge 
uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en 

Juda, en wel door de kinderen die de HEER u bij deze jonge 

vrouw zal geven.’ 

 

Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij 

sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze 
baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen 

zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor 

je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! 

Hij zal je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je 

oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer 

waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ Noömi nam de 

jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment 
verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi 

heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem 

Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. 

 

 

 



 

 

Dit zijn de nakomelingen van Peres:  

Peres verwekte Chesron,  

Chesron verwekte Ram,  

Ram verwekte Amminadab,  
Amminadab verwekte Nachson,  

Nachson verwekte Salmon,  

Salmon verwekte Boaz,  

Boaz verwekte Obed,  

Obed verwekte Isaï,  

en Isaï verwekte David. 

 
Zingen:  Lied 738 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

2.  Kom zing het lied van Sifra 

     en Pua, die ’t bevel 

     om jongetjes te doden 

     tenietdoen bij de Nijl 
     en zing het lied van Mirjam: 

     in zee komt paard en ruiter om 

     en zing het lied van Ester 

     die massamoord voorkomt. 

 

3.  Kom zing het lied van Tamar 

     die opkomt voor haar recht 
   en zing het lied van Rachab 

   en haar geloofsgevecht 

   en zing met Ruth uit Moab: 

   in uw gemeente ben ik thuis, 

   en zing ook van Batseba 

   die meebouwt aan Gods huis. 
 

4.  Kom zing het lied van Anna 

     die uitziet naar het kind 

     en zing het lied van Marta 

     die Jezus volgt en dient 

     en zing van de Maria’s 
     die steeds hem hebben bijgestaan 

     en op de hemelbruiloft 

     aan Jezus’ tafel gaan. 

 

Overweging 

 

We luisteren naar het Lied van Ruth (Stef Bos) 
 

Ek is n vreemde hier 

Ek het my land gelos 

Ek het jou pad gekruis 

Ek het jou spoor gevolg 

 



 

 

Jy het gese gaan terug 

Moe nie op my vertrou 

Maar jy s n deel van my 

Wat doen ek sonder jou 
 

En ek weet die toekoms is onseker 

En die donker is digby 

En ek weet ons wag n lang reis 

Reg deur die woestyn 

 

Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 

 

Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 

Jou hart is my hart 

 

Ek weet jou volk is bang 

Voor ons wat anders is 

Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 

 

En ek sal terugverlang 

Wanneer die wind sal waai 

Wat uit die suide kom 

Van my geboorte grond 

 
Maar ek sal sterk wees 

En ek sal oorleef 

Want ek wil naas jou staan 

Al sal dit moeilyk wees  

 

Maar jou land... 



 

 

My deel is jou deel 

My brood is jou brood 

Jou lewe is my lewe 

Jou dood is my dood 
 

En wanneer die donker kom 

En jou mense my ontwyk 

Sal ek my liefde gee 

Totdat die haat verdwyn 

 

Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 

Jou stilte my stilte 

Jou land is my land 

 

Collecte 

 
Tijdens de collecte speelt het saxofoonensemble enkele delen 

uit de Woodland Sketches van Edward McDowell (1896) 

 

De dopelingen en de andere kinderen komen in ons 

midden 

 
 

DIENST VAN DE DOOP 

 

Binnenbrengen van het doopwater en aansteken  

doopkaarsen 

 

Zingen:   
 

laat de kind’ren tot mij komen 

als inleiding op de doop 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 
 

Doop en zegen  

van Thomas Feike en van Matthias Gerard Heert 
 

Overhandiging doopkaarsen 

 
Gedicht door Rienk (van Geert Bogaard) 

 
Je bent gedragen om verlost te worden 

gekomen om te gaan 

de streng die je bond 

aan het lichaam van je moeder 

moest verbroken worden 

om je te laten leven. 



 

 

Dit mogen we nooit vergeten: 

je bent geen bezit. 

Wij hebben jóu niet 

jij hebt óns 

om je te leiden 

te beschermen 

te bewaren voor angst 

om je te zeggen 

dat we niet bang zijn 

als het onweert 

en met je te zingen in de nacht. 

 

Wij zijn toeschouwers 

aan de rand van je leven 

we mogen je gadeslaan 

terwijl je speelt 

en naar je lachen 

terwijl je verloren bent 

in wat je ziet en doet. 

We zien je langzaam worden wat je bent 

we houden de weg open naar je geluk 

en trachten te verhinderen 

dat je wordt 

wat je niet zijn kunt. 

 

Als je naar God vraagt 

vertellen we van Jezus 

als je naar de dood vraagt 

vertellen we van het leven 

vraag je waar je vandaan komt 

dan zullen wij zeggen: 

uit de wereld der liefde. 

Je mag ons eenmaal verlaten 



 

 

je bent er om dat te doen 

je mag je heengaan voleindigen. 

Al wat wij voor je deden is voorlopig 

Je moet ons niet worden. 

Je moet jezelf worden. 

Je moet worden waarheen je wijst: 

je eigen wonder. 

We hopen voor je 

altijd 

je verschijnt in onze gebeden. 

 

We hopen dat je blij zult worden 

levend in de schepping 

man en vrouw gedichtkind 

 

wandelend in licht van vergeving 

en wachtend op het Rijk. 

 

Je mag gaan. Je zult het. 

Het is een gebod een belofte. 

Ga heen in vrede. 

 
Doopvragen aan de ouders 

 

Vraag aan de gemeente (allen gaan staan) 
 

V: Gemeente rond de Dorpskerk 

Wilt u, als onderdeel van Gods wereldwijde kerk,  

 Thomas Feike en Matthias Gerard Heert in uw midden 

opnemen? Wilt u hen, zoals al Gods kinderen, in uw hart 

sluiten, en er zoveel als mogelijk is aan bijdragen dat zij 

tot hun recht en bestemming komen? 
A: Dat willen wij, dat beloven wij 

 



 

 

Zingen: Lied 687 (als Geloofsbelijdenis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2.  Wij delen in het vuur 

     dat neerstrijkt op de hoofden, 

     de vonk die overspringt 

     op allen die geloven. 

     Vuurvogel van de vloed, 

     duif boven de Jordaan, 
     versterk in ons de gloed, 

     wakker het feestvuur aan. 

 

3.  Wij teren op het woord, 

     het brood van God gegeven, 

     dat mededeelzaam is 

     en kracht geeft en nieuw leven. 
     Dus zeg en zing het voort, 

     Geef uit met gulle hand 

     dit manna voor elk hart, 

     dit voedsel voor elk land. 

 

     (allen gaan zitten) 



 

 

Overhandiging doopbijbel en cadeautjes kinderkerk 

 

Ophangen doopduifjes 

 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 

 

 

UITEENGAAN 
 

 

Slotlied:  Lied 829  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2.  De hoop die in ons is 

     en ons doet leven, 

     dat is een erfenis 

     om door te geven voorgoed. 

 

3.  Wij houden ons bereid 
     om te ontvangen 

     de Geest die ons geleidt 

     en ons verlangen 

     vervult. 



 

 

Zegen 

A: Amen 

 

 
Tijdens het verlaten van de kerk speelt het saxofoonensemble 
Fuga in G Mineur van J.S. Bach 

 
 

ORGELSPEL 

 

U bent van harte uitgenodigd voor ontmoeting en gesprek in  

’t Loughoes aan de overzijde van de kerk.  

Er is koffie, thee en limonade. Ook is er gelegenheid de 

doopouders te feliciteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zondagsbrief voor zondag 8 december 2019 2e Advent 

Hartelijk welkom in deze doopdienst in de Dorpskerk.  

 

Medewerkenden  
Voorganger:       ds. Kaj van der Plas       

Ouderling:       Gea Kruit 

Diaken:       Liesbeth Roelfsema 

Collectant:       Greet Tillema 

Lector:       Hielle Tillema 

Organist:       Vincent van Laar 

Gastvrouw:       Nadia Khalaf Maxi 
Kinderkerk:       Audrey Antuma, Dorinda Hijszeler 

Jeugdkerk:                   Sjoerd Alkema , José Groenboom 

Bloemen:       Janneke Holthof, Roelie Matter 

Muziek:           Saxofoonensemble 

 

Collecten 
Eerste collecte:        Diaconie Kerstpakketten Actie 

Tweede collecte:       Instandhouding Eredienst 

Bloemen 

De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een 

hartelijke groet van de gemeente naar de  

familie M. J. Huisman. 
De bezorging is geregeld. 

U kunt uw naam op de bloemenkaart zetten.   

De kaart ligt op de tafel in de hal in de kerk. 

Ontmoeting 

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten in ’t Loughoes met koffie/thee/limonade. 

Kerkomroep 
Alle kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunnen rechtstreeks, in 

beeld en geluid, worden gevolgd via www.kerkomroep.nl.  

U kunt ze ook later nog weer terugkijken.  

http://www.kerkomroep.nl/


 

 

Predikant: ds. K. M. van der Plas      0647135300 

Kerkelijk werker: dhr. B. Broers       0651022449 

Kerkenraad: voorzitter: mevr. E. Dros    0505423082 

scriba: mevr. G. Kruit      0630119668 
Koster/beheerders: dhr. en mevr. Dijk      0652887709 

Website: www.dorpskerkeelde.nl 

Kopij Zondagsbrief: donderdag voor 20.00 uur per mail naar: 

 zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdienst:     15 december 10.00 uur Dorpskerk 

Voorganger:   ds. Ari Troost/ Rolde 
 

Pastoraat 

Mw. C.W. Oerlemans verblijft in de Hullen Noorderkroon 100 

9301 JV Roden appartement 213 

Mw. G. Westers-Bergsma verblijft in het UMCG, E3 k.90.  

Post voor haar kan naar Hooiweg 15, 9761 GM,  Eelde.   
Mw J. Jager-Drijfholt is weer thuis. 

Mw. T. van Timmeren-Muilman is weer thuis. 

Mw. A. Crielaard-Portengen komt maandag thuis. 

  

Kerstpakketten 2019 

Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerstpakketten 
actie. Elk jaar bezorgt de Diaconie kerstpakketten bij mensen 

van wie we weten dat ze dit steuntje in de rug goed kunnen 

gebruiken. 

Via allerlei instanties krijgen we namen binnen van mensen 

die ervoor in aanmerking komen. De actie van de Diaconie 

richt zich uitsluitend op mensen in ons dorp. Om deze actie te 

kunnen bekostigen wordt er in december 4 keer voor dit doel 
gecollecteerd. 

De data zijn: vandaag 8 december, 15 december en 22 

december. Behalve in de collecte, kunt u ook een bijdrage 

overmaken naar de Diaconie: 

Bankrekening NL 20 RABO 03158091 t.n.v. Diaconie 



 

 

Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde, onder vermelding 

van “kerstpakketten 2019”. 

Daarom kerst 2019 

Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of 
adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als 

voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, kunnen 

particulieren gratis een kerst-cd bestellen. Daarnaast breidt de 

organisatie dit jaar uit met een adventsboekje, speciaal voor 

kinderen. Kerken of scholen die de cd's en adventsboekjes in 

grote aantallen uitdelen, betalen een kleine vergoeding. De 

organisatie van 'Daarom Kerst' wil de mensen in Nederland op 
een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt 

om draait. 

 

Kerstviering voor senioren 

De seniorencommissie van de diaconie van de Dorpskerk  

nodigt u van harte uit voor de kerstmiddag voor 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder. 

Deze viering wordt gehouden op 

zaterdag 21 december in ’t Loughoes, van 14.00 uur tot 

16.30 uur. 

Vanaf 13.30 uur is de zaal open en bent u van harte welkom. 

Wanneer u familie of vrienden, die ook senior zijn, wilt 
meenemen, zijn die eveneens welkom. 

Als u geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen en toch 

graag wilt komen kunt u zich opgeven bij onderstaande 

personen. 

Wilt u dan ook aangeven of u vervoer nodig hebt? 

Graag tot ziens op 21 december, 

 
Joke Lambour   tel. 3095292 

Harma Löhr     tel. 3643227 

Liesbeth Roelfsema  tel. 2307329 

 

http://www.daaromkerst.nl/


 

 

Amnesty 

Amnesty International heeft verschillende  

handtekeningen-acties opgezet voor mensen die ernstig in de 

knel zijn gekomen.  
Zo dreigt 25 jaar cel voor Sarah en Seán, omdat ze in 

Griekenland vluchtelingen uit zee hebben gered.  

        Z.O.Z 

Wat Amnesty International betreft, moet de Griekse overheid 

de aanklachten tegen hen laten vallen.  

U kunt de online petitie ondertekenen 

op: https://www.amnesty.nl/write-for-rights/cases#section-3 
 

Het College van Kerkrentmeesters 

vraagt uw aandacht voor het volgende: 

 

https://www.amnesty.nl/write-for-rights/cases#section-3

