Zondag 22-05-2022
Rogate

Weekbrief
Samendienst 11.00 uur
Dhr. A. Voogt
“What’s in a name”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. D. Smink jr.
“Een helder evangelie”

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: Hans van Dam
Musicus: Gospelkoor

Avonddienst
Kerkenraadslid: Corrie Hoek
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Inleidend lied: OPW 715 (PS 84)
Welkom en mededelingen
Zingen: PS 146 (medley)
Morgengebed
Kinderlied*: KIND 46
Schriftlezing: Lucas 24:13-33 (BB)
Zingen: OPW 734 (PS 145)
Verkondiging
Zingen: OPW 355
Dankgebed en voorbeden
Collecte**
Zingen: OPW 807 (PS 27)
Zegen
Uitleidende muziek

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: GEZ 255
Votum en groet
Zingen: GEZ 20:1,2,3,7
Inleiding op de dienst
Zingen: OPW 462
Avondgebed
Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-11
Verkondiging
Zingen: GEZ 314
Geloofsbelijdenis Niceum
Dankgebed en voorbeden
Collecte**
Slotzang: JDH 542
Zegen
Muziek na de dienst

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen kinderdienst.
De kinderen uit groep 7 & 8 en de jongeren blijven in de kerkdienst.
**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 GO Church op ons eiland.
Meer informatie zie u verder in deze weekbrief en op www.gochurch.nl
Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’
“Ik zal u vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed.”
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Agenda
Zondag 22 mei
11.00 uur Dhr. A. Voogt
18.30 uur Ds. D. Smink jr.
Maandag 23 mei
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 24 mei
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur Dhr H. ten Voorde
Vrijdag 27 mei
Zaterdag 28 mei
Zondag 29 mei
09.30 uur Dhr. T. Stortenbeker
18.30 uur Pastor B. Dijkstra Geuze

Gebed gevraagd voor:
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.
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
Vandaag 22-05 - In de Samendienst gaat voor de heer Arend Voogd uit Zuidland en
in de avonddienst ds. D. Smink jr. Predikant in de Baptisten Gemeente Alphen a.d.
Rijn.
Kinderwerk - Beste gemeenteleden en vrienden van onze gemeente, we zijn op
zoek naar extra mensen en tieners die 1x per maand willen oppassen of
medewerker willen zijn in het kinderwerk. Een belangrijke taak en heel leuk om te
doen. Komt u of jij ons team versterken? Voor aanmeldingen of info:
kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl. Of spreek iemand aan van het kinderwerk.
(Martha de Busschère, Kommy Klepper en Martha Witkamp) Bent u benieuwd hoe
de verschillende diensten op elk niveau verlopen? Kom gerust eens kijken of loop
een keertje mee als de kinderen naar hun eigen dienst gaan.
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Trouwdienst 27-05 - Beste allemaal; Wij, Wilbert Kattestaart en Amber van
Splunder, hopen D.V. 27 mei te trouwen. Wij willen Gods zegen vragen over ons
huwelijk om 13.30 uur in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. U bent hiervoor
van harte uitgenodigd. Na de dienst is er kort gelegenheid om te feliciteren.
Vriendelijke groeten, Wilbert en Amber.
Vanuit de “Mennobaksels” werkgroep - We hebben een bijzonder 1ste seizoen
achter de rug. Thuis zijn we aan de slag gegaan met het meel van TRW graan
project. Elke maand kwamen we een avond bij elkaar om te proeven en recepten de
delen. In het begin zijn er allerlei soorten en smaken brood gebakken, later werd het
uitgebreid naar koekjes bakken. We hadden te gast: Gerrie Mackloet- van Koppen,
van molenaar Voogd, zij is aan de slag gegaan met het meel en ook dit was een
heerlijk proef avond. De laatste avond was het de opdracht om een jubileum koekje
te bakken. Er rees een probleem we konden niet kiezen welk koekje de lekkerste
was, alle koekjes kwamen in aanmerking. Uiteindelijk is er gekozen om de koekjes:
“talenten koekjes” te noemen. Elk koekje is met liefde gebakken naar ieders talent!
De werkgroep sluit af met een excursie naar het brood museum in Zierikzee. In
september pakken we de draad weer op en willen ons verdiepen in hartige zaken
zoals pizza bodem, wraps ed. Ieder is welkom om dan weer aan te sluiten.
Dank - Zeven weken geleden klopte corona ook op mijn ‘voordeur’. Het virus kwam
mijn persoonlijk leven ingrijpend binnen. Ziekenhuisopname volgde. Het gaat
intussen duidelijk beter. Vorige week zondag heb ik voor het eerst weer gepreekt.
Dank aan u allen. Vanuit onze Gemeente werden we overstelpt met allerlei blijken
van medeleven: kaarten bloemen, goede gedachten en woorden. Zoveel gebeden
ook. Dat is de Genade van Samen. Kostbaar is die aandacht in tijden van ziekte en
zorg. Dit alles heeft ons zeer bemoedigd. U heeft ons goed gedaan!! Met een
zegenende groet, ook namens mijn vrouw, Ds. Johannes Smink
Collecte - GO Church (Goeree-Overﬂakkee Kerk) is een multiculturele missionaire
Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op
Goeree-Overﬂakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel
van een grotere familie, zij geestelijke toerusting en diaconale steun ontvangen
terwijl integratie plaatsvindt. De samenkomsten dienen laagdrempelig en in
makkelijk te begrijpen Nederlands te zijn voor mensen die niet bekend zijn met het
evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen.
Als multiculturele gemeenschap zoeken wij verbinding met elkaar door de
verbinding die wij hebben gekregen met God door Christus, daardoor kunnen wij
naar de wereld toe een getuige zijn van de liefde van God voor alle mensen.
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Samendienst
OPW 715 (PS 84)
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.
Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!
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PS 146
PSOB 146:1 Hele noten
Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Psalm 146:1
Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.
PSOB 146:3 (oude ber. 1773, ritmisch)
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.
NLB 146c:3
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt 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 Heil'ge Geest.
Halleluja, Halleluja.
Opw 221:5
't Is de Heer van alle heren
Sions God, geducht in macht
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht
Sion, zingt Uw God ter eer
Prijst Zijn grootheid, looft de Heer!
Prijst Zijn grootheid, looft de Heer!

6

KIND 46
Jezus is het Licht der wereld,
Jezus is het levend Woord.
Jezus is de goede herder,)
Jezus is het Lam van God.

)
)
) 2x

Hij kent ons als geen ander, Hij weet wie we zijn.
Hij weet hoe wij ons voelen, Hij was een mens als wij.
Hij deelt in onze vreugde en Hij kent ons verdriet.
Nee, er is niemand zoals Hij.
Jezus is het Licht der wereld, Jezus is het levend Woord.
Jezus is de goede herder, Jezus is het Lam van God.
Hij is aan 't kruis gestorven, Hij droeg daar onze schuld.
Hij gaf zijn eigen leven, Hij heeft de wet vervuld.
Gestorven en begraven, maar ook weer opgestaan.
Ja, Jezus leeft in eeuwigheid.
Jezus is het Licht der wereld, Jezus is het levend Woord.
Jezus is de goede herder, Jezus is het Lam van God.
OPW 734 (PS 145)
God ik adem om van u te zingen Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent U dan in duizend levens Een mens bevatten kan.
Wat Hij doet gaat elke taal te boven Maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil bezingen Uw goedheid in dit lied Dit lied
Hij vergeeft, Hij vergeeft Veegt weg wat wij verkeerd doen
In Zijn liefde blijft Hij dichtbij Dicht bij al zijn mensen
Dicht bij alles wat Hij leven gaf
Al wat adem kreeg en levenskrachten Dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde Beseffen wie U bent
En als iemand valt of door het leven Kromgebogen wordt dan helpt de Heer
Alle mensen die Hem kennen weten: God is er altijd weer Steeds weer
Wat Hij doet, wat Hij doet Toont ons Zijn grote liefde
Roep Hem, roep maar Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord Hij beschermt je
Pak Zijn hand dan val je niet
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Van Zijn liefde zal ik blijven zingen
Alle dagen zing ik Hem mijn dank
God ik adem om van U te zingen
Ik zing mijn leven lang
Wat Hij doet, wat Hij doet
Toont ons Zijn grote liefde
Roep Hem, roep maar Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord Hij beschermt je
Pak Zijn hand dan val je niet
OPW 355
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
U bent mijn bestemming, Heer
U hebt mij gemaakt om als uw kind
In voor- of tegenspoed,
uw liefde uit te stralen
Dit is mijn bestemming:
dienen met verstand en met gevoel,
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.
OPW 807 (PS 27)
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
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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 (4x)
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
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont
U schijnt feller, dan de sterren )
Heer, U leidt ons door de storm ) 4x
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 (5x)
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Avonddienst
GEZ 255:1
Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja, de Drieeenge in zijn troon!
GEZ 255:2
Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.
GEZ 255:3
Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!
GEZ 255:4
Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!
GEZ 20:1
Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw liedren aan
voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.
GEZ 20:2
Hoe goed is 't hun die bouwen op Isrels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen, de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen, hun voet wordt moe noch mat.
GEZ 20:3
Hij is de Heer, de sterke, in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken, dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel, de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt in 't water van de zee.
GEZ 20:7
Ik arme en geringe, hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen? Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven de weerglans van uw licht.
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OPW 462:refrein (1)
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn,
is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.
OPW 462:refrein (2)
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn,
is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.
OPW 462:1
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.
OPW 462:refrein (3)
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn,
is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.
OPW 462:2
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.
OPW 462:refrein (4)
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn,
is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.
OPW 462:3
Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U. en ik kom tot rust….. bij U.
GEZ 314:1
Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen: de Heer is God en zijns is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid van eeuwigheid tot eeuwigheid!
GEZ 314:2
Gezanten gaan door alle landen, een heilge opdracht drijft hen voort,
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, zij houden vast aan Jezus' woord.
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, de wasdom is des Heren werk.
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GEZ 314:3
Nabij of ver, wij zijn verbonden: één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden, en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm, wij roemen in één Vadernaam.
GEZ 314:4
Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! Eén kudde, één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen, dan worden aard' en hemel één!
JDH 542:1
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed! Weet, dat Uw redding zoveel heeft gekost.
Daar is kracht in het bloed van het Lam.
JDH 542:Refrein:
Daar is kracht. kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam: Daar is kracht, kracht,
wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het Lam.
JDH 542:2
Satan gaat rond als een briesende leeuw,
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar is kracht in het bloed van het Lam! (Refrein)
JDH 542:3
Wilt gij de macht van de Boze ontvliên?
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien.
Daar is kracht in het bloed van het Lam! (Refrein)
JDH 542:4
Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u.
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Hoort naar Zijn Woord en gelooft in Hem nu,
daar is kracht in het bloed van het Lam! (Refrein)
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