
 

 

 

Zondagsbrief voor zondag 12 januari 2020.  

Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.  

In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. 

 

Medewerkenden  
Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

Ouderling: Sytske Koopmans  

Diaken: Jan Menno Medendorp, Hein van Assen 

 Jan Reinder Fransens 

Lector: Gerda Duisterwinkel 

Organist: Vincent van Laar 
Gastvrouw: Gerda Duisterwinkel 

Kinderkerk: Hannah Matter, Anne Marieke Kremer 

Jeugdkerk: Lourien Groenendal, Michel van Vliet       

Bloemen:    Janneke Holthof         

 

Collecten 

Eerste collecte:   ZWO project diaconie 
Tweede collecte:  Instandhouding Eredienst 

 

Bloemen 

De Bloemen uit ons midden gaan vanmorgen met een 

hartelijke groet van de gemeente naar de heer Jan Nuiver. 

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:      19 januari 10.00 uur Dorpskerk 

Voorganger:   ds. Kaj van der Plas 

Pastoraat 
Paul Stellingwerf is momenteel in: 

Lentis Hereweg 78A 9725 AG Groningen 

Bijbelgesprekskring ’t Loughoes 

Op 15 januari komen wij weer bij elkaar om 10.00 uur.   

We gaan dan in gesprek aan de hand van Genesis 3, waar te 

lezen is over Adam en Eva, de slang, de boom en de vruchten 

van die boom. 

Opgave is niet nodig; u bent van harte welkom. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Orde van dienst van Schrift en Tafel 

 

VOORBEREIDING 

 

ORGELSPEL 

 

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:    Psalm 89 : 1, 3, 18 

 

GROET 

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

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 

 

Verhaal voor de kinderen 

We zingen “Wij gaan voor even uit elkaar” waarna de 

kinderen naar hun eigen ruimte in ’t Loughoes gaan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyriegebed     

 

Glorialied:    Lied 220 : 1 en 4 

  

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 

Bij de lezing uit Rechters: 

 

We lezen deze en volgende zondagen verhalen over de 

Rechters (vroeger: ‘Richteren’). Je kunt ze zien als de 

voorlopers van de koningen van Israël. God kiest de rechter 

zelf uit om zijn volk te leiden. In tijden van nood vooral, als 

aanvoerder in de strijd, en als bestuurder in tijden van vrede. 

In de verhalen laten de verschillende rechters (denk 

bijvoorbeeld aan Debora, aan Gideon en Simson) een groot 



 

 

charisma zien. Hun daden zijn dankzij God groots en 

indrukwekkend. 

De verhalen over de rechters zijn waarschijnlijk opgeschreven 

tijdens de Babylonische ballingschap (ongeveer 550 voor onze 

jaartelling). Ze maken deel uit van een hele serie verhalen die 

gaan over de rol van God in de geschiedenis van Israël. Deze 

verhalen koppelen de trouw van het volk aan de voorspoed 

van het land: volgt Israël de geboden (Deuteronomium) dan 

gaat het goed; doen ze dat niet dan valt het land in handen 

van vijanden.  

Vanmorgen horen we over de rechter Debora en de dappere 

daden van Barak en Jaël. Na een verslag van de 

gebeurtenissen zingen Debora en Barak een loflied. 

 

1e schriftlezing:   Rechters 4 en 5 : 1-8 en 24-31 

 

Zingen:      Lied 1008 

 

2e schriftlezing:   Matteüs 3 : 1-17 

 

Zingen:     Lied 686 

 

Overweging 

 

Orgelspel:   Christ unser Herr zum Jordan kam  

    - D. Buxtehude

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collecte 

de kinderen komen terug uit de kinderkerk 

toelichting door de leiding 



 

 

Dankgebed en voorbeden 

Gezongen gebed:  Lied 400 

Stil gebed 

Tafelgebed 

 
v. Vrede zij met u.  

a. En met uw geest. 
v. Verheft uw harten. 

a. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

v. U komt onze dank toe, 
Heer onze God, 

overal en altijd 

door Jezus onze Heer. 

Want u sterkt ons lichaam 

van binnenuit. 

Wij horen van tekens 

van brood voor wie hongert en water voor wie dorsten, 
leeftocht voor de weg naar uw toekomst, 

levenskracht midden in de dood. 

Daarom durven wij onze mond te openen 

tegen alles wat mensen monddood maakt. 

We verbinden ons met het leven 

en allen die ons op de weg van de Levende zijn 
voorgegaan, als we zingen: 

a. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

v. Wij zegenen u, God onze Vader 

en gezegend is Jezus die komt in uw naam, 

want eigenhandig brak hij en deelde hij 
van wat hij gekregen had; 

eigenhartig liet hij zich breken 

tot teken van Liefde 

aan een kruis. 

Laat uw Geest zijn woorden vervullen  

nu wij doen wat hij ons opdroeg: 

 

In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij 

een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 

‘Dit is mijn lichaam voor jullie.  

Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’  
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei:  

‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed 

gesloten wordt.  

Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te 

gedenken.’  
 

a. Wanneer wij dit brood eten,  

    en uit de beker drinken, 

    verkondigen wij de dood van de Heer,  

    totdat hij komt!  

    Maranatha! 

 



 

 

v. Wij bidden u God, 

zend uw Geest in ons midden  

en maak van ons een levende gemeenschap 

die u dient in woord en daad. 

die recht doet aan mensen 

en hoopvol uw dag tegemoet gaat. 
Wij zegenen u God, nu en alle dagen, 

door Jezus Christus onze Heer. 

a. Amen! 

 

Tijdens het delen van brood en wijn: 

 
Zingen:   Lied 653 : 1, 2, 5, 6 en 7 

Lied 656 

Lied 840 

 

Dankgebed 

 

 

UITEENGAAN 

 

Slotlied:   Lied 430 

 

v.Zegen 

a.Amen! 

 

 

ORGELSPEL 

 

 

Fijn dat u erbij was. 

U bent van harte uitgenodigd in ’t Loughoes om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van koffie/thee/limonade 


