Zondag 02-10-2022
16e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. G. Westerkamp
“God is mijn schuilplaats”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. O. Lohuis
“Profetieën over Israël die in onze tijd vervuld worden”

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: Geoff Flikweert
Musicus: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: Geoff Flikweert
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: GEZ 467:1,4,5
Votum en groet
Zingen: SELA10:18
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* KIND 216
Morgengebed
Zingen: ELB 413
Schriftlezing: Psalm 46 (NBV)
Zingen: OPW 123
Verkondiging
Zingen: OPW 176
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPW 807
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 95:1,2,3,4
Votum en groet
Zingen: GEZ 434
Inleiding op de dienst
Zingen: JDH 19:1,2,3,4
Avondgebed
Schriftlezing: Jesaja 43:5-6
Micha 4:6-7 (HSV)
Zingen: GEZ 328:1,2,3
Verkondiging
We luisteren naar: Christiaan Verwoerd
Jeruzalem, stad van goud
Zingen: JDH 353
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPW 384
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.

De tweede collecte is bestemd voor het vredewerk in Israël en de
Palestijnse Gebieden via Tent of Nations. www.tentofnations.nl
Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’
“En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten
te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.”
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Agenda
Zondag 02 oktober
09.30 uur Dhr. G. Westerkamp
11.00 uur Jeugdzoler en JoVo’s
18.30 uur Ds. O. Lohuis
Maandag 03 oktober
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 04 oktober
09.00 uur Open kerk

19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 05 oktober
Donderdag 06 oktober
Vrijdag 07 oktober
Zaterdag 08 oktober
Zondag 09 oktober
09.30 uur Dhr. E. van Winkelhoff
18.30 uur Ds. L. Krüger

Gebed gevraagd voor:
Een meelevende groet voor:
Jarig 04-10 - Zr. N.M. Padmos-Mierop,
Vandaag 02-10 - In de ochtenddienst preekt dhr. G. Westerkamp uit Oude Tonge,
werkzaam bij Youth voor Christ. En in de avonddienst gaat voor ds O. Lohuis uit
Ermelo van Stichting Goednieuwsbediening.
Extra informatie over de tweede collecte voor Tent of Nations - Tent of Nations
in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de
Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de
voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een
geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te
zijn”. Meer informatie staat op www.tentofnations.nl

3

Huwelijksjubileum - Op 27 september j.l. waren Hans en Rosi Hameeteman,
60 jaar getrouwd.
Jubileumactiviteit: toneelvoorstelling – Op zaterdagavond 15 oktober is er in
onze kerk de toneelvoorstelling ‘Ontmoeting met gevolgen’. Het stuk gaat over de
vrouw van Menno Simons en een doopsgezinde vrouwelijke voorganger die
misschien wel haar achter-achter-achter kleindochter had kunnen zijn. Beide
vrouwen maken in hun eigen tijd een keuze op basis van een bijzondere ontmoeting.
In de voorstelling kijken ze gezamenlijk terug op de gevolgen die deze persoonlijke
keuze heeft gehad voor hun levensloop. Korneel Roosma - de Vries, voormalig
voorganger van de doopsgezinde gemeente Holwerd, heeft het stuk geschreven en
speelt beide rollen. De prijs is bewust laag gehouden om veel mensen in de
gelegenheid te stellen de voorstelling te bezoeken. Een kaartje kost 400 eurocent,
ofwel één eurocent voor elk jaar dat de gemeente bestaat. Het is bovendien een
goede gelegenheid om meer over de boeiende doopsgezinde geschiedenis te leren.
Misschien kunt u zelfs iemand uitnodigen om mee te gaan. Vooraf reserveren is
mogelijk via het formulier op de website. Aanvang 20:00 uur, van harte aanbevolen!
29 oktober - Dat is weer een belangrijke dag voor in de agenda. We gaan heerlijke
oliebollen voor u bakken en er kan door groot en klein gewandeld worden. De
Knapzakroute wordt weer georganiseerd en vanaf 09.00 uur kan er gestart worden
vanaf de kerk. De route is dit keer 3 km of 10 km. De 3 km route beloofd spannend
te worden want we hebben gehoord dat er “ergens” een schat ligt! Tijdens de start
worden er al volop oliebollen gebakken en is de verkoop gestart. In de
ontmoetingsruimte van de kerk kunt u terecht voor boeken, kleding en een kop
kofﬁe of thee met wat lekkers. Verder hebben we een fruitkraam waar appels, zoete
appels en stoofperen worden verkocht. Er is advocaat te koop, Mennistenbrood en
heerlijke Stellendamse garnalen. Bij een volgende Weekbrief vindt u een
bestelformulier wat u ingevuld in de bak op de tafel in de hal kunt deponeren. U
kunt uw bestelling ook digitaal aanleveren met het bestelformulier wat u vindt via
www.doopsgezindouddorp.nl. Op zaterdag 29 oktober kunt u de bestelling ophalen.
Voor de nieuwe herfst- en wintercollectie kan er nog kleding ingeleverd voor de
verkoop. Er wordt altijd goed gebruik gemaakt van ons aanbod aan 2e hands
kleding. Voor de boeken geldt hetzelfde. Wij zijn altijd op zoek naar nog mooie, gave
en actuele boeken. De kleding mag bij de trap in de hal neergezet worden met
daarbij een briefje “voor verkoop”. De boeken mogen bij de boekenkast neergezet
worden. Voor leuke spullen kunt u ook eens kijken bij onze digitale Verkoophoek op
Facebook. Wilt u aansluiten bij de Activiteitencommissie of helpen bij onze
activiteit op 29 oktober en Winterfair? Graag even een mail naar
activiteitencimmissie@doopsgezindouddorp.nl. Wij zijn op zoek naar u, naar jou!
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Ochtenddienst
GEZ 476:1
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!
GEZ 476:4
Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.
GEZ 476:5
Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.
SELA 10 18
INSTRUMENTAAL
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
INSTRUMENTAAL
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.
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U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

)
) 2x

U geeft een toekomst vol van hoop; (vol van hoop)
dat heeft U aan ons beloofd. (U heeft het beloofd)
Niemand anders, U alleen, (U alleen)
leidt ons door dit leven heen.
KIND 216
Een koning geeft een heel groot feest met veel muziek in een mooie zaal.
Het wordt een hemels bruiloftsfeest, met veel pracht en praal!
Met taart en dans en zang erbij en iedereen is blij!
Een koning geeft een bruiloftsmaal, dus kom nu allemaal.
Refrein:
Er komt een feest en iedereen moet feesten.
Vergeet je huis, je werk en al je geld.
Kom met je vrienden naar het koninklijk feest.
Er is nog nooit zo’n feest geweest.
De koning stuurt zijn dienaars rond naar al zijn vrienden in de stad.
Maar iedereen heeft een excuus, ’t is ook altijd wat.
Een huis gekocht, een trouwerij, een reis naar het buitenland.
Nee, niemand van zijn vrienden komt en dat is jammer want…
Ga naar de stad, naar het centrum toe en nodig armen en zieken uit.
En iedereen die je tegenkomt, dat is mijn besluit.
Want jong en oud mag komen bij mij en krijgt een toegangskaart.
En wie niet met ons feesten wil, die is het niet waard. (Refrein 2x)
Kom naar het feest!
ELB 413:1
Lichtstad met uw paarlen poorten, wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
ELB 413:refrein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.
ELB 413:2
Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)
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ELB 413:3
Schoon tehuis voor moede pelgrims, komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein. (Refrein)
ELB 413:4
Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)
OPW 123:1
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.
OPW 123: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.
OPW 123:2
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.
OPW 123: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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OPW 176
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.
OPW 807
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
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God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.
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Avonddienst
PS 95:1
Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Viert Hem, de koning der getijden.
PS 95:2
Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande. Het hart der aard' is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land. Hij is het, die de weg ons baande.
PS 95:3
Komt, werpen wij ons voor den HEER die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden.
PS 95:4
Nog heden, hoort zijn stem die zweert: Laat niet uw hart zich onbekeerd
verharden, als in Mozes' dagen. Toen hebben tegen Mij getwist,
mijn goedheid achtloos uitgewist uw vaadren die mijn werken zagen.
GEZ 434:1
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.
GEZ 434:2
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.
GEZ 434:3
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven.

GEZ 434:4
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.
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GEZ 434:5
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
JDH 19:1
'k Ben reizend naar die stad, Waar Christus 't licht zal zijn,
Om eeuwig daar te zijn bij Hem, Bevrijd van zorg en pijn.
JDH 19:Refrein:
Geen smart meer daar omhoog. Geen smart meer daar omhoog;
God Zelf wist daar de tranen droog, Geen smart meer daar omhoog.
JDH 19:2
Al 't schoon op aarde kleeft De vloek der zonde aan;
Maar in die reine stad kan nooit, De zonde binnen gaan. (Refrein)
JDH 19:3
Daar is geen dood, geen rouw, Geen leed, geen zielsangst meer;
Maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel Daar boven bij de Heer. (Refrein)
JDH 19:4
Daar is de strijd voorbij, Daar wacht de gloriekroon;
Daar vindt de ware strijder rust, En God Zelf is zijn loon. (Refrein)
GEZ 328:1
Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.
GEZ 328:2
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.
GEZ 328:3
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.
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JDH 353:1
Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij!"
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd,
wèl saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's bouwheers kunstwerk groeten.
JDH 353:2
De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt
naar d' ark, die van Gods gunst getuigt, waar elk Zijn naam belijdt en roemt.
Want d' achtb're zetel van 't gericht is daar voor Davids huis gesticht,
de rechterstoelen staan daar binnen. Bidt met een algemene stem
om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wèl, die u beminnen.
JDH 353:3
Dat vreed' en aangename rust en milde zegen u verblij',
dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u, nooit moet haar nijd of twist verkloeken.
Om 's Heren huis in u gebouwd, waar onze God Zijn woning houdt,
zal ik het goede voor u zoeken."
OPW 384
De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen tot U die ’t licht en ’t duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zo dat de dank, U toegezonden,
op aard’ nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
Voor waar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

12

