Zondag 07-08-2022
8e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
mevr. ds D. Hoekstra
“Zijn we er klaar voor?”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. J. Smink

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: Elbert de Jong

Avonddienst
Kerkenraadslid: Geoff Flikweert
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 27:1,7
Votum en groet
Zingen: NLB 289:1,2,3
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 337
Morgengebed
Zingen: NLB 891:1,2
Schriftlezing: Jesaja 65:17-25 (NBV)
Zingen: NLB 766:1,3
Schriftlezing: Lucas 12:35-48 (NBV)
Zingen: NLB 751:1,3
Verkondiging
Zingen: ELB 403:1,2,3,4,5,6
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 425
Zegen
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: NLB 111:1,2
Stil moment, Votum en groet
Zingen: NLB 111:6
Inleiding op de dienst
Moment van belijden
Zingen: NLB 344:1,2,3
Avondgebed
Zingen: OPW 4
Zingen: OPW 267
Schriftlezing: Prediker 3:1-15
Schriftlezing: Romeinen 11:33-36
Zingen: GEZ 461:1,7
Verkondiging
Zingen: NLB 869:1,3,7
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 418:1,2,3,4
Zegen
Muziek na de dienst
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.
De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor het Diaconaal Fonds
Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’
“Elke eerste dag van de week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg..”
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Agenda
Zondag 07 augustus
09.30 uur Ds. D. Hoekstra-Olthof
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. J. Smink
Maandag 08 augustus
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 09 augustus
09.00 uur Open kerk

Woensdag 10 augustus
Donderdag 11 augustus
Vrijdag 12 augustus
Zaterdag 13 augustus
Zondag 14 augustus
09.30 uur Prof. F. Enss / Br. C. Joppe
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Pastor H. van Dam

Gebed gevraagd voor:
Een meelevende groet voor:
Jarig 10-08 - Br. A. de Vlaming,
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.
Vandaag 07-08 - In de ochtenddienst gaat voor ds. D. Hoekstra-Olthof, voor haar
emeritaat was ze predikant bij de PKN (de Hoeksteen) in Capelle a.d. IJssel. In de
avonddienst gaat voor ds Joh. Smink, onze voormalig predikant.
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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 0622097622
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.
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Ochtenddienst
PS 27:1
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal!
PS 27:7
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den HEER en houd u onversaagd.
NLB 289:1
Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
NLB 289:refrein
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, - zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
NLB 289:2
Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.
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NLB 289:refrein
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, - zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
NLB 289:3
Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
NLB 289:refrein
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, - zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
HH 337:A(1)
De God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van Adam en Eva, van Jozua en Job.
De God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op.
HH 337:B(1)
Want Hij alleen en niemand anders Hij alleen is de ware God.
Want Hij alleen en niemand anders Hij alleen is de ware God.
HH 337:A(2)
De God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van Adam en Eva, van Jozua en Job.
De God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op.
HH 337:B(2)
Want Hij alleen en niemand anders Hij alleen is de ware God.
Want Hij alleen en niemand anders Hij alleen is de ware God.
HH 337:C
Hij heeft de hemel en aarde geschapen en zijn volk uit de slavernij bevrijd.
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel en gaf zijn Zoon als Verlosser voor mij!
HH 337:A(3)
De God van Abraham, Isaäk en Jakob,
de God van Adam en Eva, van Jozua en Job.
De God van David, Elia en Mozes,
de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op.
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HH 337:B(3)
Want Hij alleen en niemand anders Hij alleen is de ware God.
Want Hij alleen en niemand anders Hij alleen is de ware God.
NLB 891:1
Heer, ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw
door uw grote liefde. U houdt van mij.
Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte draagt U mij.
Ik word overweldigd door de kracht van uw liefde.
Draag mij, Heer. Neem mij in uw armen.
Draag mij, Heer. Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.
NLB 891:2
Geef dat ik kan zien. Laat mij uw gezicht zien, Heer,
dan ken ik uw liefde. U woont in mij.
Heer, vernieuw mijn hart, want dan kan ik leven, Heer,
zoals U dat wilt: in de kracht van uw liefde.
Draag mij, Heer. Neem mij in uw armen.
Draag mij, Heer. Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend,
NLB 891:coda
omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde. Omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer, met de kracht van uw liefde.
NLB 766:1
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen vanouds moet zijn geweest.
NLB 766:3
De koning die zijn troon heeft in den hoge, houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen, voorbij ging alle pijn.
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NLB 751:1
De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil.
NLB 751:3
Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht hij voor Hem kan bestaan?
ELB 403:1
De aarde is vervuild, veroordeeld tot de dood,
de schepping schreeuwt - zij huilt, zij kreunt in barensnood!
ELB 403:2
De aarde is vervuild tot in de verste hoek de zegen wordt geruild, verkwanseld voor een vloek.
ELB 403:3
O aarde, hoe vervuild door gif en gas en teer,
God, die zich nog verschuilt, bewerkt een ommekeer:
ELB 403:4
de aarde wordt vervuld door kinderen van licht
en onze oude schuld bedekt voor zijn gezicht.
ELB 403:5
De aarde wordt vervuld van groene overvloed Jeruzalem onthult een wereld, gaaf en goed.
ELB 403:6
De aarde wordt vervuld: Gods liefde uitgestort zie hoe uit zijn geduld de hof herboren wordt.
NLB 425:1
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
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Avonddienst
NLB 111:1
Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
NLB 111:2
Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.
NLB 111:6
Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.
NLB 344:1
Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.
NLB 344:2
Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
NLB 344:3
Wij geloven dat de Geest
ook nog heden de
wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.
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OPW 4
Zijn naam is wonderbaar,
zijn naam is wonderbaar,
zijn naam is wonderbaar,
Jezus, mijn Heer.
Hij is een Heer zo groot.
Heerser tot in de dood.
Zijn naam is wonderbaar,
Jezus, mijn Heer.
Hij is mijn Redder,
de rots aller eeuwen,
almachtig God is Hij.
Laten w’ons buigen,
Hem eer betuigen.
Zijn naam is wonderbaar,
Jezus, mijn Heer.
OPW 267
Groot is de Heer,
Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht
staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij's waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.
Groot is de Heer
en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer.
Groot is de Heer.
GEZ 461:1
O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.
GEZ 461:7
O hoogt' en diepte, looft nu God, aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild, zijn weg is veiligheid.
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NLB 869:1
Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!
NLB 869:3
Wat onze God in de aanvang schiep,
dat wil Hij ook bewaren;
wat onze God tot aanzijn riep
doet Hij zijn trouw ervaren.
De Heer regeert, en het is goed
waar Hij de mensen wonen doet.
Geef onze God de ere!
NLB 869:7
Gij allen die van Christus zijt,
geef onze God de ere!
Die ’t merk draagt van zijn majesteit,
geef onze God de ere!
Roep, al wie goden zijn ten spot:
De Heer is God, de Heer is God!
Geef onze God de ere!
NLB 418:1
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
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NLB 418:2
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
NLB 418:3
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
NLB 418:4
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
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