Zondag 01-05-2022
Barmhartigheidszondag

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. S. v/d Meulen
Avonddienst 18.30 uur
Ds. A.P. Davelaar
“Angst en leed in het licht van Pasen”

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: Ben Scholten
Musicus: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus: Piet Westhoeve

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: NLB 33:1,2,6
Votum en groet
Zingen: NLB 33:8
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* OTH 541
Morgengebed
Zingen: NLB 146c:1,2,3,7
Schriftlezing: Openbaring 5:6-14,
Lucas 24:35-48 (NBV)
Zingen: NLB 612
Verkondiging
Zingen: NLB 632
Dankgebed en voorbeden
Collecte**
Slotzang: NLB 630
Zegen
Zingen: NLB 708:1,6
Muziek na de dienst

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 81:1,3,4
Votum en groet
Zingen: PS 81:8,9
Inleiding op de dienst
Zingen: HH 533
Avondgebed
Schriftlezing: Exodus 14:9-18,
Johannes 20:19-23 (NBV21)
Zingen: NLB 644:1,2,5
Verkondiging
Zingen: NL 657
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen: NLB 345:3
Dankgebed en voorbeden
Collecte**
Slotzang: HH 687
Zegen
Muziek na de dienst

*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’’
“Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Want, waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn.”
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Agenda
Zondag 01 mei
09.30 uur Ds. S. v/d Meulen
18.30 uur Ds. A.P. Davelaar
Maandag 02 mei
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 03 mei
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 04 mei
Deadline kopij perspectief

Donderdag 05 mei
Vrijdag 06 mei
19.30 uur Afscheidsreceptie familie
Van Wijngaarden
Zaterdag 07 mei
Zondag 08 mei
09.30 uur Ds. E.M. de Jong
Opdragen kinderen
18.30 uur Ds. E.M. de Jong

Gebed gevraagd voor:
Een meelevende groet voor:
Jarig 07-05 Jarig 07-05 Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te
gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de
houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder
heeft. De krat in de kerk staat klaar!
Kleding Kringloopmarkt - De zomer komt er aan, dat betekend; ‘’kastopruiming’’.
Gooi uw kleding niet weg maar geef ze een 2e leven. Wij zijn er blij mee en ook onze
klanten. Kleding graag boven aan de trap zetten oude zolder met briefje
krinloopmarkt. Alvast bedankt! Lina en Jans
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Afscheidsreceptie familie Van Wijngaarden - Vrijdagavond 6 mei van 19.30uur
tot 21.00uur bent u, onder het genot van een kopje kofﬁe, thee en wat lekkers, in de
gelegenheid om afscheid te nemen van ds. Karel van Wijngaarden en zijn gezin.
Deze afscheidsreceptie zal plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van het
kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. We danken ds. Karel van
Wijngaarden en zijn gezin voor hun inzet in onze gemeente en wensen hem Gods
zegen toe in alle nieuwe werkzaamheden als predikant in het Friese Holwerd.
Mannendag 2022 gaat door - Goed nieuws voor de vele liefhebbers van de
Mannendag Goeree Overﬂakkee. De voorbereidingen voor de editie van 2022 zijn
in volle gang. De dag wordt nu gehouden op zaterdag 14 mei. Deze zal ook nu
plaatsvinden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp. Vanaf
9.00 uur is het gebouw geopend en bent u welkom voor een bak kofﬁe met iets
lekkers erbij. Om 9:30 begint het programma. Om circa 13:15 uur wordt de dag
afgesloten met de inmiddels traditionele lunch, bestaande uit onder meer een
heerlijke portie kibbeling. Spreker is dr. Paul Visser, predikant in de Maranatha kerk
te Rotterdam. Het thema zal zijn: ‘Wat als de gang eruit is?’. Dit met het oog op de
Coronaperiode, maar het onderwerp kan ook breder worden getrokken. Naast het
delen van het Woord, zullen we ook weer (onder leiding van een speciaal ensemble)
veel samen zingen tot eer van God. U kunt zich tot uiterlijk 5 mei aanmelden. Wees
er op tijd bij. Meer informatie over deze zaterdag is te vinden op: www.mcgo.nl
Datum: 14 Mei 2022
Spreker: dr. Paul Visser
Locatie: Kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Aanvang 9:30 uur (zaal open 9:00 uur)
Organisatie: Mannendag Goeree Overﬂakkee www.mcgo.nl
Kaartreservering: meld je aan via: www.mcgo.nl/aanmelden
Toegangsprijs: €15,00 (inclusief kofﬁe, bolussen en lunch)
Vandaag 01-05 - In de morgendienst gaat voor ds. S.P. V.d. Meulen, doopsgezind
predikante in Leiden en in de avonddienst gaat voor ds. A.P. Davelaar predikant
Protestantse wijkgemeente Charlois.
Vooraankondiging - De ledenvergadering is vastgesteld op 27 juni 2022.

4

Ochtenddienst
NLB 33:1
Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
t feestlied ingezet! Meld de blijde mare
bij de klank der snaren, steek de loftrompet.
NLB 33:2
Zing al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem. Hem’len hoog verheven,
vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem.
NLB 33:6
Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde, geen legermacht behoudt het veld.
God zal de nederlaag bereiden aan hen die bouwen op geweld.
Zij die zich vermeten, hoog te paard gezeten,
bijten in het zand. Nederlaag en zege
zijn alleen gelegen in des Heren hand.
NLB 33:8
Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten nu en voor altijd.
OTH 541:refrein
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.
Er’s niets wat God niet kan doen. Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig. Er’s niets wat God niet kan doen.
OTH:541:1
De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook! (refrein)
OTH:541:2
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij. (refrein)
OTH:541:3
Heb jij soms verdriet? ’t Is God die je ziet. Hij legt Zijn handen op jou. (refrein)
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NLB 146c:1
Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
NLB 146c:2
Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, zij keren eens tot de aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wankelen in hun waan, – roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!
NLB 146c:3
Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
NLB 146c:7
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
NLB 612:1
Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen, getekend met een naam,
van ongeweten toekomst de mede-erfgenaam.
NLB 612:2
Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade, het donker al voorbij.
NLB 612:3
Getekend voor ons leven als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht.
God, breng onszelf op adem en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde hier met uw eigen naam!
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NLB 632:1
Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
NLB 632:2
Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
NLB 632:3
Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
NLB 630:1
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
NLB 630:2
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
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NLB 630:3
Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
NLB 630:4
Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.
NLB 708:1
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
NLB 708:6
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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Avonddienst
PS 81:1
Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
PS 81:3
Dit is ingezet
als een eeuwig teken
Jozef tot een wet,
toen des Heren hand
aan Egypteland
machtig is gebleken.
PS 81:4
God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en t'allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.
PS 81:8
Ik ben HIJ DIE IS:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?
PS 81:9
Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.
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HH 533:1
Geef ons uw vrede,
in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
HH 533:2
Geef ons uw vreugde,
in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
HH 533:3
Geef ons uw zegen,
in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
NLB 644:1
Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.
NLB 644:2
Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.
NLB 644:5
Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.
NLB 657:1
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
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NLB 657:2
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
NLB 657:3
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
NLB 657:4
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
NLB 345:3
God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, –
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
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HH 687:A1
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
HH 687:A2
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
HH 687:A3
Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.
HH 687:A4
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
HH 687:B5
En bouw uw koninkrijk in de volken.
Uw wil geschied' in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!
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