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Vanmorgen gaat voor dhr. H. Pollema uit Dordrecht.

Inleidende muziek

Welkom

Aanvangspsalm
DNP 98:1
Zing een nieuw lied om Hem te eren
die wonderlijke dingen deed:
Hij toonde zich de HEER der heren;
zijn arm sloeg neer wie Hem bestreed.
Hij wilde zich in liefde buigen
tot ons, het volk dat met Hem leeft.
De hele wereld kan getuigen
dat Hij het is die redding geeft.

DNP 98:2
Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Zing blij voor Hem, bazuin het uit.
Laat heel de schepping eer bewijzen.
Zeeën en bergen, jubel luid.
Hij komt om alles recht te zetten.
Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd.
Dan buigen volken voor zijn wetten;
dan toont Hij zijn rechtvaardigheid.

Votum en groet

Zingen
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 nu 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.
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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.

Inleiding op de dienst

Kinderlied
LDK 68:1
Zo laat Gij, Heer, uw knecht,
naar 't woord hem toegezegd,
thans henengaan in vrede,
nu hij uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.

LDK 68:2
Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van 's hemels troon,
straalt volk bij volk in de ogen,
terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht
en Isrel zal verhogen.

Morgengebed

Zingen
OPW 502
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
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In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Schriftlezing: Lucas 1:26-38
‘Aankondiging van de geboorte van Jezus’
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27

naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een
afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen
en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij
het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst
geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem
Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in
eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal
geen einde komen.’ 34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb
immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De
heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een
schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd
en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon,
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de
zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria
zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet
de engel haar weer alleen.

Zingen
NLB 473:1
Er is een roos ontloken uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken door der profeten mond.
En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien in ’t midden van de nacht.

NLB 473:2
Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid, toen Gabriël haar groette in ’t midden van de tijd.
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NLB 473:3
Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken in ’t midden van de dood.

Verkondiging “Een nieuw begin, ook voor jou?”

Zingen
OPW 705
Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Zo heb Ik ook jou liefgehad, zo heb Ik ook jou liefgehad.

INSTRUMENTAAL

Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
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Viering avondmaal

Inleiding, uitnodiging en gebed

Zingen
NLB 381:1
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

NLB 381:5
Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

NLB 381:6
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Delen van brood en wijn

Zingen
PSOB 68:10
Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood, volkomen uitkomst geven.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied
HO 89:1
God zij met u in het nieuwe jaar, Hij de Heer der legerscharen,
Hij zal uwe gang bewaren; God zij met u in het nieuwe jaar.

HO 89:2
God zij met u in het nieuwe jaar, Ga met God en wees een zegen,
voorspoed geev’ Hij op uw wegen; God zij met u in het nieuwe jaar.
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HO 89:3
God zij met u in het nieuwe jaar, Hij zal uwe arbeid lonen
en uw werk met zielen kronen; God zij met u in het nieuwe jaar.

HO 89:4
God zij met u in het nieuwe jaar, hier op aard’ of eens daarboven,
waar wij na de strijd Hem loven! God zij met u in het nieuwe jaar.

Zegen

Uitleidende muziek

**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 gedenken onze ouderen en zieken
Er is slechts Eén, Die alles zal regeren,
Eén, Die ook dit jaar de historie maakt:
’t is Anno Domini – het jaar des HEREN!
Wees sterk, vrees niet: ’t is God, Die voor u waakt!
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Jaartekst 2023

“Laat hen allen één zijn,
Vader. Zoals U in Mij bent
en Ik in U, laat hen zo ook

in Ons zijn, opdat de
wereld gelooft dat U Mij

gezonden hebt.”

Johannes 17:21
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