Zondag 21-08-2022
10e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. P. van Bruggen
“Ja is Ja en Nee is Nee.”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. M. Vermet
“Open Ogen, Open Oren”

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: Corrie Hoek
Musicus: Jan de Wit

Avonddienst
Kerkenraadslid: Corrie Hoek
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 133
Votum en groet
Zingen: NLB 273:1,2,3
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* KIND 150
Morgengebed
Zingen: PS 92:1,2,3
Schriftlezing: Mattheus 21:28-32 (NBV)
Zingen: NLB 919:1,3,4
Verkondiging
Zingen: NLB 834
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 885
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 24:1,2,5
Votum en groet
Zingen: NLB 275:1,2
Inleiding op de dienst
Zingen: NLB 305
Avondgebed
Schriftlezing: Psalm 24:1-2 (NBV)
Zingen: NLB 978:1,2
Schriftlezing: Marcus 10:13-16 (NBV)
Zingen: NLB 978:3,4
Verkondiging
Orgelspel
ZingenL NLB 837:1,4
Geloofsbelijdenis: Spreuken 8:32-35
Zingen: NLB 974:1,5
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: ZW 170 (mel. ps 119)
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.
“Wij zullen niet met lege handen voor de Here verschijnen:
ieder naar zijn vermogen, naar de zegen die de Here, uw God, u gegeven heeft.”
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Agenda
Zondag 21 augustus
09.30 uur Ds. P. van Bruggen
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. M. Vermet
Maandag 22 augustus
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 23 augustus
09.00 uur Open kerk

Woensdag 24 augustus
Donderdag 25 augustus
Vrijdag 26 augustus
Zaterdag 27 augustus
Zondag 28 augustus
09.30 uur Ds. A. Snijders
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. J. Smink

Gebed gevraagd voor:
Jarig 25-08 - Br. J.A. Ruizeveld,
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 21-08 - In de ochtenddienst gaat voor ds. P. van Bruggen, PKN predikant
in Weskapelle en in de avonddienst gaat voor ds. M. Vermet doopsgezind predikant
in den Haag.
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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.
Gebed gevraagd - Graag een gebed voor Lauren die afgelopen woensdag 17
augustus voor de 2e keer is geopereerd in het Maasstad ziekenhuis om nog eens 2
stents (hart) te plaatsen. Moge God haar bijstaan bij het herstel van deze operatie.
Met vriendelijke groet, Cees & Lauren Grinwis.
Concert Hervormde Kerk Goedereede - Op D.V. 1 september a.s. vindt er in de
Hervormde kerk te Goedereede een instrumentaal concert plaats. Deze wordt
gegeven door de Canadese organist André Knevel en de Thoolse organist Peter
Wildeman in samenwerking met de panﬂuititste Liselotte Rokyta. Kaarten kunnen
worden gereserveerd via de website van Peter Wildeman. De avond is ten bate van
Noodhulp Oekraïne (deputaatschap Bijzondere Noden). Op vertoon van dit bericht
aan de kassa krijgt u €2,50 korting op een volwassen entreekaart. De avond begint
om 19:45 en u ben van harte welkom!
Bedankje - Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, berichten,
en watsapjes en andere dingen die Klara heeft ontvangen na haar hernia operatie.
Het gaat nog wel wat maanden duren haar herstel ook mede door haar val op 7
december 2021 toen haar stuitje is gebroken. Maar we vertrouwen erop dat alles
goed komt bij haar. Wat hartverwarmend het mede leven uit de kerk en ook van
andere kerken. Als achterom kijken je pijn doet, vooruit kijken je bang maakt, kijk dan
omhoog, God zal je helpen. Gr jaap en Klara Tanis
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Ochtenddienst
PS 133:1
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.
PS 133:2
Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.
PS 133:3
Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.
NLB 273:1
Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem´len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
NLB 273:2
Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
NLB 273:3
Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
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KIND 150
Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.
Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat doet Hij echt.

)
)
) 2x
)

In de bijbel daar zegt Jezus:
‘Ik ben bij je elke dag.’
Dus dat mag je zeker weten,
wat er ook gebeuren mag! (Refrein)
In de bijbel daar zegt Jezus
dat Hij t’rugkomt op een wolk.
En dan gaan we naar de hemel,
met z’n allen als Gods volk! (Refrein)
PS 92:1
Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den HERE prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
PS 92:2
Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des HEREN.
PS 92:3
Gij hebt mij door uw daden,
o HERE God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd,
ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken,
de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken.
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NLB 919:1
Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
NLB 919:3
God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, / doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!
NLB 919:4
Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.
NLB 834:1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
NLB 834:2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
NLB 834:3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
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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.
NLB 885: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.
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.
NLB 885: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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Avonddienst
PS 24:1
De aarde en haar volheid zijn
des HEREN koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
PS 24:2
Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.
PS 24:5
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
NLB 275:1
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
NLB 275:2
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
NLB 305:1
Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!
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NLB 305:2
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
NLB 305:3
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
NLB 978:1
Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
NLB 978:2
Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
NLB 978:3
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
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NLB 978:4
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
NLB 837:1
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
NLB 837:4
Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
NLB 974:1
Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.
NLB 974:5
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.
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ZW 170:1
Wij zijn geen mensen van het sterke woord,
een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven.
Maar speurend hebben wij een stem gehoord.
Zij heef ons vruchtbaar aan elkaar gegeven:
‘Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort,
als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven.’
ZW 170:2
De Geest ten leven leidt ons op die weg.
Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken.
Ons leven komt voorgoed bij God terecht,
als wij ons brood met anderen willen breken:
‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd.
Wij zijn op we, elkaar tot heilzaam teken.’
ZW 170:3
De Geest van hem die als het tarwegraan
zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen,
is God die adem schept in ons bestaan
en ons nabij is waar wij tastend vragen.
Hij zal met ons de weg ten einde gaan:
Een God als mens al onze levensdagen.
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