
 

 

Zondagsbrief voor zondag 5 juli 2020. Avondmaal. 

 

Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 
Ouderling:   Gea Kruit 

Diaken:    Liesbeth Roelfsema 

Lector:  Antho van Eyk 

Organist:  Vincent van Laar  

Bloemen:  Janneke Holthof 

Zang:  Enkele gemeenteleden 

 
Collecten 

Eerste collecte:  Kerk in Actie(binnenlands 

diaconaat) 

Tweede collecte:  Eredienst 

  

Toelichting Collecte 
We sluiten onszelf niet op in de kerk, maar houden oog voor 

de nood in de wereld. Dat laten we zien door de collecte. 

Geef daarom ook vanuit huis! 

Tip: gebruik de app van GIVT. Na 1 keer instellen kun je 

hiermee met een druk op de knop een bedrag voor de eerste 

én de tweede collecte bijdragen. 
1 - App installeren op smartphone (zoek 'Givt' in de Apple     

Store of Google Play Store) 

2 - Registreren (kan ook later) 

3 - Bedragen 1e en 2e collecte kiezen in de app 

4 - Geven via lijst: Dorpskerk Eelde kiezen 

Voor hulp bij de installatie van Givt kunt u bellen met Hein 

(06 47223305) of Kees-Jan (06 22168536) 
 

U kunt ook geld overmaken naar een van onderstaande 

bankrekeningen. 

Diaconiecollecte op rekeningnr NL20RABO0315809191 t.n.v 

diaconie prot.gem.Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst 

op rekeningnr.  NL95RABO0373734204 t.n.v 
prot.gem.Eelde-Paterswolde 

tel:06%2047223305
tel:06%2022168536


 

 

 

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: 12 Juli  
 Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

 

Bloemen 

De Bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 

naar fam. Johan en Alie Pruntel. 

De bezorging is geregeld. 

 

Vakantie: 

Bert Broers is met vakantie van 4 juli tot 4 augustus 



 

 

 
 



 

 

Orde van dienst  

 

VOORBEREIDING 

 
ORGELSPEL 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst.  

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

 

ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer 
gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling: (Drempelgebed) 

 

Intochtslied:  276 

 
 



 

 

 
 

 

Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

GROET 

 

voorganger: Genade zij u en vrede… 
 



 

 

Kyrie en Gloria  299j 

 
om een wereld zonder toekomst, 

om de macht die ons kleineert, 

roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 
Vrede bij mensen op aarde, 

waar zijn toekomst al begonnen is. 

Vrede bij kleinen en groten: 

Gloria in excelsis. 

 



 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag  

Schriftlezing: Matteus 25 
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel 

en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen 

verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen 

hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij 

toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader 

weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de 

Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 

8Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 

gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op 

je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van 

hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is 

zacht en mijn last is licht.’ 

Zingen:  936:1, 2 

 
 

 
 

 

 



 

 

Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein 

en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn. 

Ik geef je overwinning over dood en pijn’. 

 
Overweging 

 

 

Zingen:  146c: 1, 2

 
 
 

 

 

 



 

 

Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 

zij keren eens tot de aarde weer; 

rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 

niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wankelen in hun waan, – 

roepen wij dan de Here aan. 

Halleluja! Halleluja! 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collectetoelichting 
 

Orgelspel  

 

Dankgebed en voorbede 

 

Tafelgebed met Inzettingswoorden 
 

Tafelgebed 

v. De Heer zal bij u zijn 

a.  DE HEER ZAL U BEWAREN 

v. Verheft uw harten 

a.  WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 
v. Laten we danken de Heer onze God 

a. HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN 

 

v. Wij danken U, Heer onze God, 

voor uw grote daden van schepping en bevrijding 

die Gij gedaan hebt aan Israël, uw volk. 

Wij danken U voor Jezus, uw Zoon, 
Uw levende Woord van liefde en recht, 

van verzoening en vrede, 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij is onze Heer 

en zijn gedachtenis vieren wij 

aan deze tafel 



 

 

bij de tekenen van brood en wijn 

die Hij ons daartoe gegeven heeft. 

Wij bidden: 

Zend ons uw Heilige Geest, 
bewaar ons bij uw Woord en maak ons, 

in navolging van Hem, Dienstbaar aan een wereld 

waarop gerechtigheid woont. 

amen. 

 

v. Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren 

totdat Hij komt. 

 

Gezongen halleluja:   Lied  413: 1 en 2 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Alles  wat u  prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 

looft uw liefde en zingt ervan. 

Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 

Inzettingswoorden 

Laten we doen wat de Heer ons heeft voorgedaan. 

’s Avonds bij de maaltijd pakte Jezus een brood. Hij dankte 

God, en hij brak het brood in stukken. En hij zei tegen zijn 

leerlingen: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor 

jullie. Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te 

blijven denken.’ 

Na het eten pakte Jezus een beker wijn. Hij zei: ‘Mijn bloed 

zal vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat 

heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken. Drink 

steeds opnieuw uit deze beker om aan mij te blijven 

denken.’ 

Dat is dus de manier waarop wij met elkaar brood eten en 

wijn drinken. Want daarmee laten wij zien dat de Heer voor 

ons gestorven is. En dat zullen we blijven doen totdat de 
Heer terugkomt. 

 

Onze Vader 

 

We nemen van brood en wijn  

 
Dankgebed 

 

 

 

 



 

 

 

 

Slotlied: 425 

 
 
Zegen 

a.: Amen 

 

Orgelspel 

 


