Zondag 31-07-2022
7e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. H. ten Voorde
Avonddienst 18.30 uur
Dhr. D. Pieterman
“Deel krijgen aan eeuwig leven”

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: Ben Scholten
Musicus: Henk Tebrugge

Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus: Bart-Jan Boot

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: OPW 167
Votum en groet
Zingen: NLB 413
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* KIND 62
Morgengebed
Zingen: OPW 716
Schriftlezing: Psalm 22
Zingen: PS 22:1,2
Verkondiging
Zingen: PS 22:8,9
Dankgebed en voorbeden
Zingen: PS 22:11
Slotzang:
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PSZT 146:1,2,4,7
Votum en groet
Zingen: NLB 912:1,3,4,6
Inleiding op de dienst
Zingen: WK 280:1,2,4
Avondgebed
Schriftlezing: Lucas 18:18-27 (NBV)
Zingen: OPW 464:1,2,3
Verkondiging
Zingen: OPW 726
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 913:1,2,3,4
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.
“Want wij hebben niets op de wereld meegebracht;
wij kunnen er ook niets uit medenemen.”
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Agenda
Zondag 31 juli
09.30 uur Dhr. H. ten Voorde
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Dhr. D. Pieterman
Maandag 01 augustus
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 02 augustus
09.00 uur Open kerk
Woensdag 03 augustus

Donderdag 04 augustus
Vrijdag 05 augustus
Zaterdag 06 augustus
09.00 uur Fietsroute ‘Akker’
Zondag 07 augustus
09.30 uur Mevr. Ds. D. Hoekstra
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. J. Smink

Gebed gevraagd voor:
Weekbrief - Heeft u informatie voor in de weekbrief? Doorgeven kan tot en met
woensdag. Dit kunt u mailen naar weekbrief@doopsgezindouddorp.nl. Afhankelijk
van ruimte wordt uw stukje geplaatst of indien mogelijk ingekort.
Pastoraat - De bedoeling van het pastoraat is dat we omzien naar elkaar. Dit is een
taak van de hele gemeente en mede voor een aantal gemeenteleden die deze taak
specifiek op zich hebben genomen. Om te weten hoe het gaat, hebben we ook nodig
dat we worden geïnformeerd. Zodat we werkelijk er kunnen zijn. Pastoraat hoort niet
bij de taken van de kerkenraad, al zijn ze wel eindverantwoordelijk! We hopen velen
van u vanuit het pastoraat te ontmoeten, in de gemeente, thuis of aan de telefoon.
We hopen dat u ons belt of mailt als u behoefte heeft aan een bezoekje. Schroom niet.
Mocht er behoefte zijn aan het bezoek van een dominee, dan kunt u dit ook melden.
U kunt mailen naar pastoraat@doopsgezindegemeente.nl of bellen naar de
contactpersoon van uw wijk. Vriendelijke groet Anneke Akershoek Coördinator
pastoraat 06-22097622
Vandaag 31-07 - In de ochtenddienst gaat dhr. H. ten Voorde uit Hellevoetsluis
voor. In de avonddienst gaat voor dhr. D. Pieterman. Hij is spreker, bijbelleraar en
schrijver.
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.
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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! Bij Maatschap de Jong bent u van harte
welkom voor een kopje kofﬁe/thee of fris en kunt u kennis maken met het Red
Turkey Wheat (tarwe)graan project van de gemeente. Het kan gebeuren dat de
combine aan het dorsen is, of dat het graan juist geoogst is.
Hier komt u langs:
In het nieuwe inloophuis “de Voorste Vloer” krijgt u te drinken en wat lekkers. Voor
de liefhebber is er een rondleiding over de zorgkwekerij en de Nollehof. Dit is een
dagbesteding voor mensen met dementie en gevolgen van andere hersenziekten. U
bent van harte welkom!
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.
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).
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Ochtenddienst
OPW 167
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!
NLB 413:1
Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.
NLB 413:2
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!
NLB 413:3
Heer, ontferm u over ons, open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – laat ons niet verloren gaan.
KIND 62
Refrein 1:
Wij danken U. (halleluja)
Wij danken U. (halleluja)
Wij danken U
voor wie U bent, o Heer.
Wij danken U. (halleluja)
Wij danken U. (halleluja)
Wij danken U voor wie U bent.
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U houdt van ons zoals we zijn.
U vult ons met Uw lieflijkheid.
U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij.
Voor nu en voor altijd.
Refrein 2:
Ik klap voor U. (klap, klap, klap)
Ik stamp voor U. (stamp, stamp, stamp)
Ik dans voor U
voor wie U bent, o Heer.
Ik juich voor U. (gejuich!)
Ik zing voor U. (la, la, la, la, la, la)
Ik dank U Heer voor wie U bent.
U houdt van ons zoals we zijn.
U vult ons met Uw lieflijkheid.
U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij.
Voor nu en voor altijd. (Refrein 1)
OPW 716
Heer, wij kwamen voor U juichen,
vroegen regen uit uw hand,
kwamen om uw medelijden
en om vrede voor ons land.
In het licht van uw genade
ziet U ons hier voor U staan:
onze honger wordt steeds groter,
dus wij kloppen bij U aan.
Wanneer - zegent U het droge land?
Wanneer - zien wij alles in uw hand?
Wanneer - krijgt uw naam de ereplaats?
Wanneer - wordt ons huilen dan een blij gezang?
Heer, uw hart moet zijn gebroken
want het onrecht gaat maar door.
U blijft wachten met het oordeel
want uw vredesplan gaat voor.
En het land is nog steeds donker,
wij zijn doof en wij zijn blind:
niemand komt het leven redden
van het ongehoorde kind.
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Wanneer - zegent U het droge land?
Wanneer - zien wij alles in uw hand?
Wanneer - krijgt uw naam de ereplaats?
Wanneer - wordt ons huilen dan een blij gezang?
INSTRUMENTAAL
Maar ik weet dat ooit die dag komt:
zelfs de dove hoort uw stem
en de blinde ziet zijn redder
en de lamme danst voor Hem.
Als de weduwe een man vindt
en voor altijd liefde krijgt,
vindt het weeskind weer een vader
die voor altijd bij haar blijft.
Wanneer - vult uw licht de hele lucht?
Wanneer - komt U schitterend terug?
Wanneer - waait uw liefde door ons heen?
Wanneer - zingt de hele wereld mee?
Wanneer - vult uw licht de hele lucht?
Wanneer - komt U schitterend terug?
Wanneer - waait uw liefde door ons heen?
Wanneer - zingt de hele wereld met ons mee?
PS 22:1
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten in klacht op klacht.
PS 22:2
Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat Gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaadren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming, hen niet beschaamd.
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PS 22:8
O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!
Mijn Sterke, spoed U, ik behoef U zeer!
Mijn vege rest zal zonder tegenweer
haast zijn verslonden.
Red dan mijn leven uit de muil der honden!
Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten!
Laat toch uw hand hun boos geweld beletten!
Toon mij uw trouw!
PS 22:9
Gij hebt verhoord! O God, mijn Heer, ik zal
U loven voor mijn broeders overal
en in de kring van uw verkoren tal
uw naam verkonden:
'O broeders, die den HERE hebt gevonden,
laat Hem uw spel, o zaad van Jakob, prijzen,
en wil Hem vol ontzag uw eer bewijzen,
o Israël!'
PS 22:11
Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij needrig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.
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Avonddienst
PSZT 146:1
Zing mijn ziel voor God de Here, elke dag die Hij je geeft.
Zing een loflied Hem ter ere, prijs zijn naam zo lang je leeft.
Zing het mooiste lied voor Hem, loof Hem met je hart en stem.
PSZT 146:2
Stel op mensen geen vertrouwen, want hoe zou je veilig zijn,
als je niet op hen kunt bouwen. Stervelingen, nietig, klein,
storten met hun plannen neer, keren tot de aarde weer.
PSZT 146:4
Eeuwig zal Gods trouw omgeven, wie onschuldig wordt verdrukt,
wie geen brood heeft om te leven, onder moeiten gaat gebukt.
Blinden zien het heerlijk lichten wie valt wordt opgericht.
PSZT 146:7
Sion prijs je God en Koning die regeert in eeuwigheid.
Prijs Hem in zijn hemelwoning elk geslacht, in elke tijd.
Prijs Hem in de tempelhof, halleluja, God zij lof.
NLB 912:1
Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.
NLB 912:3
Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.
NLB 912:4
Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.
NLB 912:6
Neem ook mijne liefde, Heer, ’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.
WK 280:1
Heer, het woord, door U gegeven, vol van schatten, nieuw en oud,
spreekt van eeuwig, zalig leven, is meer waard dan ’t fijnste goud.
Al uw plannen en gedachten, kost’lijk en verheven t’ achten,
heel uw hart waar liefde woont, hebt U mij in ’t Woord getoond.
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WK 280:2
Eén ding is slechts nodig, Here, nee, U vraagt van mij niet veel:
boven alles te begeren ’t eeuwig blijvend, goede deel.
Ja, het Woord door U gegeven, is de waarheid, geest en leven:
’t is een lamp die helder straalt, mijn voet bij uw pad bepaalt.
WK 280:4
Trotse bergen zullen wijken, al wat zichtbaar is, vergaan;
maar wat wankel moge blijken: eeuwig blijft uw Woord bestaan.
Uw gedachten, wond’re schatten, zijn door mensen niet te vatten,
maar uw Geest leert ze ons verstaan. Heer, ’t geloof bidt zwijgend aan.
OPW 464:1
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.
OPW 464:2
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wij staan toch 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.
OPW 464:3
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 726
Er is een onbegrensde liefde die alles draagt en nooit vergaat.
Er is een hoop die nooit meer wankelt
en die de zwaarste storm doorstaat.
Er is een licht dat ons de weg wijst,
ook als wij nu niet alles zien;
een fundament voor ons vertrouwen,
tot aan de dag dat wij Hem zien.
Er is voor vijanden verzoening
en echte vrede na de strijd;
vergeving voor de zwaarste zonden,
een nieuw begin met God, altijd.
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Er is een eeuwig rijk van vrede
dat in ons midden zichtbaar wordt;
een stukje hemel hier op aarde,
in Jezus Christus, Zoon van God.
Hij is de spil van alle eeuwen.
Hij is het anker in de tijd.
Hij is de bron van al het leven;
Hij is ons doel in eeuwigheid.
Hij is ons doel in eeuwigheid.
Er is een wonder van bevrijding;
de laatste redding in de nood.
En er is troost in pijn en lijden;
een eeuwig leven na de dood.
Er is gerechtigheid voor allen
en onze trouw wordt eens beloond.
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig,
met Jezus Christus, Vaders Zoon.
Hij is de spil van alle eeuwen.
Hij is het anker in de tijd.
Hij is de bron van al het leven;
Hij is ons doel in eeuwigheid.
Hij is de spil van alle eeuwen.
Hij is het anker in de tijd.
Hij is de bron van al het leven;
Hij is ons doel in eeuwigheid.
Hij is ons doel in eeuwigheid.
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor.
Uw naam die mij geloven doet,
Gij gaat mij reddend voor.
U bent de spil van alle eeuwen.
U bent het anker in de tijd.
U bent de bron van al het leven;
U bent ons doel in eeuwigheid.
U bent de spil van alle eeuwen.
U bent het anker in de tijd.
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U bent de bron van al het leven;
U bent ons doel in eeuwigheid.
U bent ons doel in eeuwigheid.
NLB 913:1
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
NLB 913:2
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
NLB 913:3
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
NLB 913:4
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
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