Zondag 08-05-2022
Jubilate

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. E.M. de Jong
“Allemaal afhankelijk”
Opdragen kinderen
Avonddienst 18.30 uur
Ds. E.M. de Jong
“Je voet op het water”

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: Piet Westhoeve

Avonddienst
Kerkenraadslid: Corrie Hoek
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 89:1,7
Votum en groet
Zingen: OPW 733
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* ELB 473
Morgengebed
Zingen: OPW 70
Schriftlezing: Mattheüs 18:1-5
Zingen: NLB 287:1,2,5
Verkondiging
Zingen: NLB 838:1,2
Opdragen
- Inleiding
- Gebed voor de kinderen
- Zegenlied: SELA08 13
(Wenslied Dominique en Loraine)
Dankgebed en voorbeden
Collecte**
Slotzang: NLB 913:1,2,4
(Wenslied Leonie)
Zegen
Zingen: NLB 708:1,6

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PSOB 42:1,3
Votum en groet
Zingen: NLB 413:1,2
Inleiding op de dienst
Zingen: NLB 221:1,3
Avondgebed
Zingen: DGO 74:1,2
Schriftlezing: Mattheüs 14:22-33
Meditatief orgelspel
Verkondiging
Zingen: NLB 917:1,3,4,5,6
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Collecte**
Slotzang: DGO 3
Zegen

*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.
“Wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons
opofferde om onze zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan;
het was als een heerlijke geur voor Hem.”
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Agenda
Zondag 08 mei
09.30 uur Ds. E.M. de Jong
Opdragen kinderen
18.30 uur Ds. E.M. de Jong
Maandag 09 mei
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 10 mei
09.00 uur Open kerk

19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 11 mei
Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei
Zaterdag 14 mei
Zondag 15 mei
09.30 uur Ds. S. Overduin
18.30 uur Youth Event

Gebed gevraagd voor:
Excursie naar het brood museum van de firma Zeelandia in Zierikzee - “Om den
broode”. Georganiseerd vanuit de Jubileum werkgroep 400 jaar DG Ouddorp.
Wanneer: Woensdagmiddag 18 mei. Vertrektijd: 13.30 uur vanuit de kerk. Of op
eigen gelegenheid. Waar: Witte Eyestraat, zonder straat nummer het gebouw wijst
vanzelf, te Zierikzee. Parkeren kan gratis op P4 aan de buitenzijde van de stad
Zierikzee. De toegang is gratis. We worden om 14.30 uur ontvangen met koffie/
thee en iets lekkers. Daarna een rondleiding door het museum en we sluiten af met
koffie/thee. Het geheel duurt ongeveer tot 16.00 uur. Gaat u/ga jij ook mee? Voor
vragen kunt u terecht bij Rini Hameeteman of Annelies Snijders. In verband met het
maximaal aantal deelnemers van 40, is het belangrijk dat u zich opgeeft. Dit kan via
de lijst in de kerk, via de kerkwebsite of bellen met Annelies Snijders tel:
0187-601726.
Geen live stream ochtenddienst - In verband met het respecteren van de
aangegeven privacyvoorkeuren van gemeenteleden zal de ochtenddienst van
vanmorgen niet live te volgen zijn via ons YouTube kanaal. Wel zal de dienst
uitgezonden worden via de radio.
Zomerfair - Voor de Zomerfair op zaterdag 18 juni zijn we weer op zoek naar
spulletjes om te verkopen. Heeft u nog schone, bruikbare spullen? We zijn m.n. op
zoek naar boeken, kleding, elektra en speelgoed. Geen meubels of servies. U kunt
dit op de volgende data inleveren in de kerk (via de ingang van het kinderwerk): vr
20 mei (19-20u), za 21 mei (10-11u), vr 3 juni (19-20u), za 4 juni (10-11u), wij
kunnen dan gelijk de spullen sorteren en opbergen. Verder zijn we nog op zoek naar
hulp op zaterdag 18 juni. Het is een leuke manier om de kerk te helpen en elkaar
weer eens te zien en spreken. U kunt iemand van de activiteitencommissie
aanspreken of mailen naar: activiteitencommissie@doopsgezindouddorp.nl
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Zaterdag 14 mei is het Nationale Molendag - Tijdens deze dag kunt u Mennisten
broden, stokbroodjes en meel kopen van het Red Turkey Wheat bij molen “de
Windvang” in Goedereede. Deze authentieke korenmolen uit 1719 heeft ons graan
gemalen. Hartelijk welkom om de molen eens van binnen te bekijken.
Bidders gezocht - Elke maandagmiddag om 13:00u is er een zeer kleine kring van
bidders voor de gemeente. De groep bestaat nog uit drie personen. Komt u de kring
van bidders vergroten? Welkom.
Pastoraat - Heeft u een hart voor pastorale zorg in de gemeente? En zou u er graag
iets in willen betekenen, dan zoeken we u. Door allerlei omstandigheden is de groep
kleiner geworden. We willen een luisterend oor bieden, waar de noden zijn. Dat kan
als we het weten en we voldoende mensen hebben. En als we de noden weten.
Anneke Akershoek, Coördinator pastoraat, 0622097622
Bedankt! - Groot is uw trouw o Heer! Na een intensieve en spannende tijd heb ik
het bericht gekregen dat de uitslag na de operatie geen indicatie geeft voor
nabehandeling. M.a.w. operatief is alles verwijderd en waren de snijvlakken schoon.
Hier zijn we ongelooﬂijk dankbaar voor in het besef dat het zo anders had kunnen
zijn. Dankbaar ben ik ook voor het meeleven van velen middels gebeden,
telefoontjes, appjes, kaartjes e.a.. Het was om stil van te worden. Er is geen dag
geweest dat er geen kaartjes in de brievenbus zaten. Heel erg bedankt hiervoor en
weet dat dit sterkt en bemoedigt. Nogmaals dank, ook namens Martin, en lieve
groeten, Carolien Lodder
Open dagen stichting Nollestee - Van woensdag 18 mei t/m zaterdag 21 mei zijn er
weer de open dagen van stichting Nollestee aan de Nolleweg 1b te Melissant.
U kan vier projecten bezoeken: zorgboerderij de Nollestee, kwekerij met 350
soorten vaste planten, zorgtuin de Nollehof en ons nieuwe project “de voorste
Vloer”. Direct na de open dag start hier, in samenwerking met gemeente
Goeree-Overﬂakkee, een inloophuis voor mensen met beginnende
geheugenklachten, grote eenzaamheid en respijtzorg voor mensen met dementie.
Daarnaast ook een trainingsprogramma voor vrouwen met autisme re-integratie
programma van mensen via UWV. U bent welkom van 9-16 uur. Meer informatie
staat op www.nollestee.nl
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Ochtenddienst
PS 89:1
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
PS 89:7
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
OPW 733:A1
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
OPW 733: B(1)
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
OPW 733:A2
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
OPW 733: B(2)
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
OPW 733:A3
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
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OPW 733: B(3)
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
OPW 733: B(4)
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
OPW 733:coda:
Verheerlijk zijn heilige naam. ↑↑↑
Verheerlijk zijn heilige naam.
ELB 473
Who's the King of the jungle? (oeh, oeh!)
Who's the King of the sea? (blub, blub)
Who's the King of the universe
and who's the King of me?
Well, I say: J, E, S, U, S, Yes!
He's the King of me!
He's the King of the universe,
the jungle and the sea! (blub, blub)
Wie's de Heer van de jungle (oeh, oeh!)
Wie's de Heer van de zee? (blub, blub)
Wie's de Heer van het groot heelal?
en wie's de Heer van mij?
Ja, ik zeg: J, E, Z, U, S, Ja!
Hij's de Heer van mij!
Hij's de Heer van het groot heelal,
de jungle en de zee! (blub, blub)
OPW 70
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht tevoorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
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U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil
in eeuwigheid!
Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt
met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam!
NLB 287:1
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
NLB 287:2
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!
NLB 287:5
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

7

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.
SELA08 13:A1 (Wenslied Dominique en Loraine)
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
SELA08 13:B(1)
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
SELA08 13:A2
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!
SELA08 13:B(2)
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
SELA08 13:B(3)
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
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NLB 913:1 (Wenslied Leonie)
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
NLB 913:2
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
NLB 913:4
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
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
PSOB 42:1
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw Naam verhogen?
PSOB 42:3
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
want ik zal Zijn Naam nog loven.
NLB 413:1
Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.
NLB 413:2
Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
NLB 221:1
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
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NLB 221:3
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
DGO 74:1
De bijbel gaat weer open: Verhalen eeuwenoud,
van kleingeloof en hopen, van God die ons vertrouwt.
Zijn woord spoort mensen aan om echt te willen leven,
elkaar de ruimte geven: De smalle weg te gaan.
DGO 74:2
Wij vragen, spreek ons aan, Heer, en zet ons op uw weg.
Schenk ons uw licht en zicht weer, breng oud en jong terecht.
daar waar uw toekomst is, de waarheid en het leven,
het licht aan ons gegeven: Uw Zoon die redding is.
NLB 917:1
Ga in het schip, zegt Gij, steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij, vaar naar de overkant, wacht daar op Mij.
NLB 917:3
Wij zien alleen nog maar water en wind.
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar? Wij, nu de nacht begint, weten niet waar.
NLB 917:4
Wandelt Gij als een schim over het meer?
Werd Gij een verre glimp? Heer, zijt Gij onze Heer, kom van de kim!
NLB 917:5
Kom met uw scheppingswoord in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort! Kom, dat het water knielt, bij ons aan boord!
NLB 917:6
Ik ben het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij
mee naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt Gij, hier is mijn hand.
DGO 003:1
Behoed en bewaar ons, Heer onze God, wijs Gij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn, omgeef ons, Heer, met Uw zegen.
Wil in de woestijn het manna zijn, omgeef ons, Heer, met Uw zegen.
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DGO 003:2
Behoed en bewaar ons, Heer onze God, wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht, nabij ons in donkere tijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht, nabij ons in donkere tijden.
DGO 003:3
Behoed en bewaar ons, Heer onze God, en geef geloof en vertrouwen.
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. Geef dat wij zelf daar aan bouwen.
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. Geef dat wij zelf daar aan bouwen.
DGO 003:4
Behoed en bewaar ons, Heer onze God, omgeef Gij ons met Uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen.
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