Zondag 24-07-2022
6e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. E.A. van Hoof
“Geloven in bange tijden”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. E.A. van Hoof
“Vernieuwd denken”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO
(RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM)
of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet
Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Musicus: Jurriën van Kooten

Avonddienst
Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 25:1,2,4
Votum en groet
Zingen: PS 118:1,5
Kinderblok
Kinderlied: KIND 214
Morgengebed
Zingen: NLB 314
Schriftlezing: Lukas 13:31-35
Filippenzen 3:17-20
Zingen: OPW 464
Verkondiging
Zingen: OPW 502
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: NLB 705:1,2,3,4
Zegen
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 98:1,3
Votum en groet
Zingen: NLB 442
Inleiding op de dienst
Avondgebed
Zingen: OPW 689
Schriftlezing: Efeze 4:17-32
Verkondiging
Zingen: OPW 798
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 704:1,3
Zegen
Collecte** (bij de uitgang)

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen kinderdienst.
**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
“Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.”
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Agenda
Zondag 24 juli
09.30 uur Ds. E.A. van Hoof
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. E.A. van Hoof
Maandag 25 juli
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 26 juli
09.00 uur Open kerk

Woensdag 27 juli
Donderdag 28 juli
Vrijdag 29 juli
Zaterdag 30 juli
Zondag 31 juli
09.30 uur Dhr. H. ten Voorde
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Dhr. D. Pieterman

Gebed gevraagd voor:

Vandaag 24-07 - In de ochtend- en avonddienst preekt onze voormalig predikant
ds. Ed van Hoof uit Vilt, Limburg
Bidders gezocht - Al vele jaren is er een gebedsgroep op maandagmiddag. De groep
is momenteel erg klein. Komt u meebidden, voor de gemeente en onze omgeving?
Gebed voor de gemeente is van groot belang, samen kunnen we eenparig de
gemeente aan de Here opdragen. Komt u meedoen? Bij vragen kunt u contact
opnemen met Anneke Akershoek.
Fietsroute ‘Akker’ - Op zaterdag 6 augustus organiseert de Activiteitencommissie
fietsroutes vanuit Ouddorp. Er zijn in totaal 2 routes uitgezet: 30 en 47 kilometer.
Alle routes komen langs het veld waar het Turkey Red Wheat is ingezaaid
(Maatschap De Jong), een tarwesoort wat ooit meegesmokkeld is door doperse
vluchtelingen naar een nieuwe veilige plek. Tevens fietst u langs De Nollestee (lange
route), Haven van Stellendam en bij het schip van Jaap Tanis. Aanmelden voor de
fietsroutes graag via het online invulformulier, maar is ook mogelijk op de dag zelf.
Vanaf 09.00 uur kan er gestart worden vanaf het plein bij de kerk en uiterlijk 16.00
uur gaan we afsluiten. De inschrijving is €5,- vanaf 12 jaar en €2,50 tot 12 jaar. Kunt
u niet meedoen aan de fietstocht? Ook dan bent u van harte welkom! Op het plein
voor de kerk maken we het gezellig dus kom gerust langs voor een kopje koffie, thee,
een praatje etc. We zien uit naar uw komst!
Oproep Kinderwerk - Al geruime tijd zijn wij op zoek naar extra handen. Wie wil er
af en toe bijspringen? Je helpt naast de leiding en het vergt dus geen tot weinig
voorbereiding. Voor vragen en/of aanmeldingen kun je contact opnemen met
Kommy Klepper via het e-mailadres: kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl of tel.
06-27570663
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Opbrengst zomerconcert 09-07-2022 - De totale opbrengst van het
Zomerconcert van zaterdag 9-7-22 is bekend: € 2,621,25 euro. Dat betekent dat elk
van de 3 goede doelen € 873,75 mag ontvangen. De goede doelen waren St.
Doopsgezind Wereldwerk/ Multiply, St. Kom over en Help en St. Onderlinge Zorg
Oekraïne. Het was een prachtige avond waarvan ongeveer 200 bezoekers live en
door de livestream/ YouTube kanaal van de gemeente, familieleden en vrienden ver
weg ook mee konden genieten. Deze avond werkten belangeloos mee: Thijs van
Leer (dwarsﬂuit), Hanna Manokina (piano), dochtertje Solomiia Manokina (viool),
Tabea Lanzke (ﬂuit) en Joline Sperling (harp).
Bijzondere gastpredikant, lunchgesprek - In Perspectief heeft u kunnen lezen over
prof. dr. Fernando Enns die op zondag 14 augustus preekt in onze gemeente. Ds.
Enns is co-rector van de predikantenopleiding aan het Doopsgezind Seminarium en
als hoogleraar vredestheologie verbonden aan Vrije Universiteit in Amsterdam en
de Universiteit van Hamburg. Daarnaast heeft hij als gedelegeerde namens de
Mennonietengemeenten in Duitsland een bestuurstaak bij de Wereldraad van
Kerken. Na aﬂoop van de Duitstalige dienst, waarin ds. Enns ook voor zal gaan, is er
de gelegenheid om onder het genot van een smakelijke lunch in gesprek te komen
met ds. Enns. Dit ‘lunchgesprek’ start om ongeveer 12:45 in de ontmoetingsruimte
van ons kerkgebouw. Uiteraard is er ‘Ouddurps Menniste Brôôd. Van harte
aanbevolen! Vooraf aanmelden voor de lunch verdient de voorkeur en kan bij Elma
Posthuma-Grinwis (06-14898051).
Duitstalige zomerdiensten – Met name het ﬂyeren onder ruitenwissers van Duitse
auto’s blijkt een manier van uitnodigingen die goed werkt. Wanneer iedereen die op
vrijdag of zaterdag boodschappen doet er tien uitdeelt, kan het bereik heel groot
zijn. We zijn steeds weer verrast en verheugd dat nieuwe gasten de weg naar de
‘Ökumenische Gottesdienste’ weten te vinden. Deze en volgende week zondag
hopen we niet alleen weer nieuwe gasten te kunnen begroeten, maar zijn ook de
voorgangers in de Duitstalige kerkdiensten voor de eerste keer bij ons.
Kofﬁedrinken na de dienst - Ook deze zondag is er weer kofﬁedrinken na de
ochtenddienst. We willen er graag elke week iets lekkers bij serveren. Een bijdrage
in de vorm van koekjes of iets anders voor een volgende keer is welkom. Het hoeft
niet zelfgebakken te zijn. We hopen weer veel mensen te ontmoeten.
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Ochtenddienst
PS 25:1
HEER, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
PS 25:2
HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
PS 25:4
God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des HEREN:
wie Hem needrig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
PS 118:1
Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
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PS 118:5
De HEER is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den HEER mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
KIND 214
Ik ben graag in uw huis, o God,
want uw gezin is hier.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want ik ben welkom hier.
Refrein:
In uw huis is liefde,
in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,
in uw huis wil ik zijn.
Ik ben graag in uw huis, o God,
omdat U hier ook bent.
Ik ben graag in uw huis, o God,
U maakt Uzelf bekend. (Refrein 2x)
NLB 314:1
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
NLB 314:2
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
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NLB 314:3
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
OPW 464
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
OPW 502:A(1)
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
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OPW 502:B(1)
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
OPW 502:A(2)
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
OPW 502:B(2)
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
OPW 502:B(3)
In de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
NLB 705:1
Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon!
NLB 705:2
Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.
NLB 705:3
Ere zij de Heer der engelen, ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken; aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja, loof de koning, heel zijn kerk!
NLB 705:4
Halleluja, lof, aanbidding brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, lof zij U der Heren Heer!
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Avonddienst
PS 98:1
Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
PS 98:3
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.
NLB 442:1
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
NLB 442:2
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
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OPW 689:A1
Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld,
OPW 689:B1
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
OPW 689:A2
Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
OPW 689:B2
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.
OPW 689:A3
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
OPW 689:B3(1)
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
OPW 689:B3(2)
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
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OPW 798:A1
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
OPW 798:B(1)
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
OPW 798:A2
Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
OPW 798:B(2)
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
OPW 798:C(1)
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
OPW 798:A3
En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
OPW 798:B(3)
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
OPW 798:C(2)
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
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NLB 704:1
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
NLB 704:3
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
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