
 

 

Zondagsbrief voor zondag 22 augustus 2021  

 

Medewerkenden  
Voorganger:        ds. Lieuwe Giethoorn 

Ouderling:  Kees-Jan Antuma 

Diaken:         Wichard Bouma 

Lector:  Annemieke Eisses 

Organist:  Vincent van Laar 

Bloemen:  Roelie Matter  

 
Collecten    

Eerste collecte:  Diaconie plaatselijke ondersteuning 

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. Meindertsma. 

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 29 augustus 10.00 uur  

Voorganger: ds. Kaj van der Plas 

 

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 

 

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)  
 

Bemoediging  (gemeente gaat staan) 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Drempelgebed 
door Jezus Christus, onze Heer….. 

a. amen (gemeente gaat zitten) 

 

 

Aanvangslied Lied 276: 1 en 2 

 
1.Zomaar een dak boven wat hoofden, 

   deur die naar stilte open staat. 

   Muren van huid, ramen als ogen, 

   speurend naar hoop en dageraad. 

   Huis dat een levend lichaam wordt 

   als wij er binnen gaan 

   om recht voor God te staan. 
 

2.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. 

 

 

Groet (voorganger) 

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus 

Christus, de Heer 
a. amen      



 

Kyrie    ….zo bidden wij U: 

 
a.  Heer, ontferm U,    

     Christus, ontferm U, 

     Heer, ontferm U. 

 

Glorialied   Lied 270a (door voorganger) 

    
Glorie aan God in den Hoge 

En vrede op aarde    

In mensen heeft Hij behagen 

 

Zondaggebed 

 
1e lezing  Psalm 113: 1 – 6 (door lector) 

  

Zang   Psalm 113: 3 

 

3.Wie onderligt in stof en slijk, 

   maakt God aan edelen gelijk. 

   Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. 
   Hij zegent die onvruchtbaar scheen, 

   met bloei van kinderen om haar heen. 

   Prijs Hem, de Heer, met lofgezangen. 

 

2e lezing  Efesiërs 4: 1 - 13 (door voorganger) 

 
Zang   Lied 968: 2 

 

2.Door God bijeen vergaderd, 

   één volk dat Hem behoort, 

   als kinderen van één Vader; 

   één doop, één Geest, één woord. 

   Zo offert allerwege 
   de kerk U lof en prijs. 

   Eén naam is aller zegen, 

   één brood is aller spijs. 

 



 

3e lezing  Marcus 8: 14-21 (door lector) 

 
Zang   Lied 276: 3 

 

1.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. 

 

Luisteroefening 

 
Orgelspel   J.S. Bach - Uit Sonata III in d-moll: Andante 

 

CREDO  Lied 973 

 

1.Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

   te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

   en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
   halleluja, 

 

2.om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

   te helpen wie geen helper had ontmoet: 

   wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

   halleluja, 
 

3.om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

   om op te komen voor wie is verstomd, 

   voor wie gevangen zit of is gewond, 

   halleluja, 

 

4.roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
   gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

   uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

   Halleluja! 

 



Dankgebed en voorbeden 

na iedere intentie (……zo bidden wij allen tezamen) 

a. Adem van God, vernieuw ons bestaan  
 

Stil gebed 

 

Onze Vader  (allen hardop) 

 

Collecte   Toelichting door diaken 
 

Slotlied  Lied 686 

 

1.De Geest des Heren heeft 

   een nieuw begin gemaakt, 

   in al wat groeit en leeft 
   zijn adem uitgezaaid. 

   De Geest van God bezielt 

   wie koud zijn en versteend 

   herbouwt wat is vernield 

   maakt één wat is verdeeld. 

 

2.Wij zijn in Hem gedoopt 
   Hij zalft ons met zijn vuur. 

   Hij is een bron van hoop 

   in alle dorst en duur.  

   Wie weet vanwaar Hij komt 

   wie wordt zijn licht gewaar? 

   Hij opent ons de mond 
   en schenkt ons aan elkaar. 

 

3.De Geest die ons bewoont 

   verzucht en smeekt naar God 

   dat Hij ons in de Zoon 

   doet opstaan uit de dood. 

   Opdat ons leven nooit 
   in weer en wind bezwijkt, 

   kom Schepper Geest, voltooi 

   wat Gij begonnen zijt. 

 



Zegen (we gaan staan) 

a.amen 

  
(we gaan zitten)   

 

Orgelspel  J. Berghout - Impromptu 

 


