Zondag 14-08-2022
9e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Prof. F. Enss / Br. C. Joppe
Avonddienst 18.30 uur
Pastor H. van Dam
“Geloven, zeker weten”

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: Annelies v/d Hoven
Musicus: Elbert de Jong

Avonddienst
Kerkenraadslid: Annelies v/d Hoven
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 72:1,2
Votum en groet
Zingen: NLB 72:7
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* OPW 80
Woorden voor het leven
Zingen: NLB 281:1,2,3,5
Morgengebed
Zingen: NLB 885:1,2
Schriftlezing: Mattheüs 28:1-12
Zingen: NLB 333 (3x)
Verkondiging
Zingen: NLB 838:1,2,4
Dankgebed en voorbeden
Opdracht
Zingen: NLB 1014:1,2,3,4,5
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: NLB 138:1,2,4
Moment van stilte
Votum en groet
Inleiding op de dienst: Wie nog
nooit getwijfeld heeft...
Zingen: JDH 60:1,3
Avondgebed
Zingen: OPW 245:1,3
Schriftlezing: Lukas 7:18-23,
Hebreeën 11:1-2, 32-40 (NBV 2004)
Zingen: ELB 183:1,3,4
Geloofsbelijdenis
Zingen: GEZ 291:1,2
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPW 354
Zegen
Zingen: NLB 416:1,2
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.
“Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here, niet voor de mensen; gij
weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen.”
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Agenda
Zondag 14 augustus
09.30 uur Prof. F. Enss / br. C. Joppe
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Pastor H. van Dam
Maandag 15 augustus
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 16 augustus
09.00 uur Open kerk

Woensdag 17 augustus
Donderdag 18 augustus
Vrijdag 19 augustus
Zaterdag 20 augustus
Zondag 21 augustus
09.30 uur Ds. P. van Bruggen
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. M. Vermet

Gebed gevraagd voor:
Jarig 17-08 - Br. C. van Koppen,
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 0622097622
Vandaag 14-08 - Vanmorgen gaat voor in beide diensten prof.dr. F. Enns, hoogleraar
vredestheologie uit Hamburg/Amsterdam en co-rector van het Doopsgezind
Seminarium. Na de Duitstalige dienst volgt een lunchgesprek, waarvoor van harte
uitgenodigd, zie verderop. In de avonddienst gaat voor pastor H. van Dam,
voorganger in de evangelie gemeente Meppel en Zwolle.
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Lunchgesprek met Fernando Enns en 'Menniste brood' - Vanwege het bezoek van
onze bijzondere gastspreker is er na de Duitstalige dienst een lunch met de
gelegenheid om in gesprek te komen met prof. dr. Fernando Enns over zijn
verkondiging van vandaag. Bij de lunch wordt Menniste brood geserveerd, ofwel
'brood met een verhaal'. Doperse geloofsvluchtelingen uit Europa namen eeuwen
geleden hun zaaigoed mee naar Amerika en brachten in al die jaren geen
veranderingen aan in de eigenschappen (oergraan). Sinds 2018 wordt deze speciale
tarwesoort op kleine schaal verbouwd in Witmarsum (Friesland), de geboorteplaats
van de 16e eeuwse doperse voorman Menno Simons. In Ouddorp is de teelt van het
'doopsgezind graan' onderdeel van de jubileum-activiteiten bij ons 400-jarig
bestaan als Doopsgezinde gemeente. Vorige week hebben we voor de tweede keer
geoogst, met opnieuw een mooie opbrengst. Het 'Ouddûrps Menniste brood' is een
lokaal ontwikkeld en ambachtelijk desembrood, smaakvol om samen van te eten.
Kenmerkend voor doopsgezinden zijn de gelovigendoop, navolging van Jezus
Christus in woord en daad en het vredesgetuigenis in deze wereld. De
lunchontmoeting met vredestheoloog Enns begint omstreeks 12:45 uur. Ook
wanneer u zich niet van tevoren heeft kunnen aanmelden, bent u van harte welkom
om aan te sluiten!
Kofﬁedrinken na de dienst - Wat ﬁjn dat er steeds zoveel mensen komen naar het
kofﬁedrinken na de ochtenddienst, we ervaren en horen dat het goed is om dit weer
met elkaar te doen. Graag willen we dat heel augustus blijven doen. Bedankt ook dat
er wekelijks voor iets lekkers is gezorgd, heel ﬁjn. Wilt u/jij ook iets geven? We
hopen u/jou weer te ontmoeten.
Bedankt! - Nadat zaterdag 6 aug. mijn rugtasje met inhoud spoorloos verdween van
de kapstok in de kerk, wil ik degene die hem zondagmorgen vlak voor de dienst
begon weer terug heeft gehangen, hartelijk bedanken. Lina v.d.Houten.
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Ochtenddienst
NLB 72:1
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
NLB 72:2
Zolang de zon des daags zal rijzen,
De maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.
NLB 72:7
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.
OPW 80
Ik zal opgaan naar Gods huis
met gejubel en gejuich;
ik zal komen in zijn hof met lof.
Ik zal eren onze Heer
die mijn dagen maakt.
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.
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Refrein:
Jezus maakt mij blij,
Jezus maakt mij blij.
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.
Jezus maakt mij blij,
Jezus maakt mij blij.
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.
NLB 281:1
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
NLB 281:2
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
NLB 281:3
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
NLB 281:5
Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!
NLB 885:1
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
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NLB 885:2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)
NLB 333:1 (3x)
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
Dat Christus bij ons woning vindt.
NLB 838:1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
NLB 838:2
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
NLB 838:4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
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NLB 1014:1
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
NLB 1014:2
Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
NLB 1014:3
Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
NLB 1014:4
De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.
NLB 1014:5
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
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Avonddienst
NLB 138:1
U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.
NLB 138:2
Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel, hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond met eigen mond / hebt willen leren.
NLB 138:4
Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, / wil bijstand zenden.
JDH 60:1
'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind,
en 'k zal wonen in 's Konings paleis. In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud: glorievol als een schoon paradijs.
Refrein:
'k Ben een koninklijk kind door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!
JDH 60:3
'k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daar in vindt,
God te loven met juub'lende stem! Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord, waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem! (refrein)
OPW 245:1
Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.
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OPW 245:3
Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat and're stemmen
in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien.
JDH 112:1
Ik weet niet, waarom Gods genâ Aan mij ook werd betoond,
En Hij mij, gans onwaardig mens, Steeds zoveel liefde toont.
Refrein:
Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb, En ben verzekerd: mijn Heer is machtig,
Dat Hij het pand, Hem toevertrouwd, Tot die dag bewaart voor mij.
JDH 112:4
Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn, Die Hij voor mij bereidt;
Wat kruis ik draag, voor dat ik Hem Zal zien in heerlijkheid. (refrein)
ELB 183:1
Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij: Ik ben in Jezus, Hij blijft in mij!
Door Hem herboren, onder het kruis volg ik mijn Heiland - zo kom ik thuis.
Refrein:
Dit is mijn vreugde: Christus in mij; dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij.
Blijven in Christus, nu en altijd, dat is mijn leven, mijn zekerheid.
ELB 183:3
Dit is mijn doel - het oude is voorbij: alles voor Jezus, niets meer van mij.
Alles op aarde staat in zijn gloed, nu ik de hemel in Hem ontmoet. (refrein)
ELB 183:4
Dit zal mij troosten, dit geeft mij kracht: dat ik zijn grote toekomst verwacht!
Ga ik door diepten, lijden en pijn - zijn komst zal vrede, heerlijkheid zijn. (refrein)
GEZ 291:1
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.
GEZ 291:2
Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!
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OPW 354
Refrein:
Glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God.
Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein:
Glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God.
Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
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Refrein:
Glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God.
Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein:
Glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God.
NLB 416:1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
NLB 416:2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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