
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Viering zondag 1 augustus 2021 

 

Zondagsbrief en Orde van Dienst 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Zondagsbrief voor zondag 1 augustus 2021  

 

Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Hielle Tillema 

Diaken:         Jan Reinder Fransens 

Lector:  Antho van Eyk 
Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:        Marjan Zigterman   

 

Collecten    

Eerste collecte:  Diaconie ondersteuning voedselbank 

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! Doe dat met givt (www.givtapp.nl) of via een van 

de onderstaande bankrekeningnummers. 
 

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 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke groet van 

de gemeente naar fam. van der Zel-ten Kate. 

De bezorging is geregeld. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.givtapp.nl/


 

 

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

Kerkelijk werker: dhr. B. Broers       0651022449 
Kerkenraad: voorzitter: dhr. H. Tillema  0650615953 

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:   Dorpskerk 8 augustus 10.00 uur  

Voorganger: mevr. Joke van Beveren Assen 

 

Kerkdiensten 

i.v.m de coronacrisis zijn de diensten alleen bij te wonen na opgave 

bij kerkbezoekplanner, de link vind je op de website of bij de scriba. 
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Orgelspel J. L. Krebs - Ach Gott, erhör mein 

Seufzen 

 
Welkom en mededelingen 

 

Bemoediging               in de naam van de Heer… 

Gemeente stemt in met:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Drempelgebed       door Jezus Christus, onze Heer 

Gemeente antwoordt met:    AMEN 
 

Intochtslied    Psalm 15: 1 en 2 

 

1.Wie zult Gij noden in uw tent, 

   wie op uw heil'ge berg doen wonen? 

   Hem die, o Heer, uw recht niet schendt, 
   in heel zijn wandel U erkent, 

   die zult Gij u een gastheer tonen. 

 

2.Wie wordt er in uw huis geëerd? 

   Wiens hart niet overlegt ten kwade, 

   wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
   die van zijn naaste onheil weert 

   en hem nooit krenken zal of smaden. 

 

Groet     Heilige Geest… 

Gemeente antwoordt met:  AMEN 

 

Kyrie  
 

Glorialied    Lied 305: 1, 2 en 3 

 

1.Alle eer en alle glorie  2.Alle eer en alle glorie 

   geldt de luisterrijke naam!        Geldt de Zoon, de erfgenaam! 

   Vier de vrede die Hij heden    Als genade die ons toekomt 
   uitroept over ons bestaan.        Is Hij onze nieuwe naam. 

   Aangezicht / vol van licht,    Licht uit licht / vergezicht. 

   zie ons vol ontferming aan!      Steek ons met uw stralen aan! 

 

 



 

3.Alle eer en alle glorie 

   geldt de Geest die leven doet, 

   die de eenheid in ons ademt, 
   vlam, die ons vertrouwen voedt! 

   Levenszon / liefdesbron, 

   maak de tongen los voorgoed! 

 

Schriftgebed (gezongen)    Lied 688 

 

1.Heilige Geest,        
   Gij zijt als de wind, 

   kom dan, waai door onze harten,      

   reinig ons. 

 

2.Heilige Geest, 

   Gij zijt als het vuur, 
   kom dan, vuur ons aan tot liefde, 

   beziel ons. 

 

3.Heilige Geest, 

   Gij zijt als de dauw, 

   kom dan, laaf ons met uw goedheid, 
   vervul ons. 

 

3.Heilige Geest, 

   Gij zijt als het licht, 

   kom dan, wek ons tot nieuw leven, 

   herschep ons. 

 
 

Schriftlezing:    Marcus 7: 1-23 

 

Lied:      Lied 568a (herhaald) 

 

Ubi caritas et amor,  (waar vriendschap en liefde is, 
ubi caritas Deus ibi est.            daar is God) 

 

Overweging 

 



Lied:      Lied 365: 1, 2 en 7 

 

1.Wij dragen onze gaven,    2.De dagen alle zeven 

   het werk van onze hand,             die staan in Mozes’ wet, 
   het werk van onze dagen,           maar één staat er geschreven, 

   de garven van het land,              die wordt opzij gezet 

   van wind en zon en regen –         ter wille van uw liefde – 

   tot eer van U, o God en Heer,      tot eer van U, o God en Heer, 

   Halleluja!                                   Halleluja! 

 

7.Gij hebt Uzelf gegeven 
   als zaad voor ons ontkiemd, 

   uw hart en ziel en zegen, 

   Gij zijt het die ons dient 

   met vlees en bloed en leven – 

   o God en Heer, groot is uw eer, 

   halleluja! 
 

Aankondiging collecte 

 

Orgelspel    Andante in C-dur - W. Herschel 

 

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader 
 

Slotlied     Lied 871 

 

1.Jezus zal heersen waar de zon 

   gaat om de grote aarde om, 

   de maan zijn lichte banen trekt, 

   zover het verste land zich strekt. 
 

2.Het lied in alle talen zal 

   zijn liefde loven overal, 

   en uit de kindermond ontspringt 

   de lofzang die zijn naam omringt. 

 
3.Zijn rijk is volle zaligheid, 

   wie was gevangen wordt bevrijd, 

   wie moe was komt tot rust voorgoed, 

   wie arm was leeft in overvloed. 

 



 

4. Laat loven al wat adem heeft 

   de koning die ons alles geeft. 

   O aarde om dit nieuw begin 
   stem met het lied der eng'len in. 

 

 

Zegen (allen gaan staan) en geeft ons vrede 

Gemeente antwoordt met AMEN 

 

(allen gaan zitten) 
 

Orgelspel:     Fuga in B-dur - J.L. Krebs  


