Zondag 29-05-2022
Exaudi

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. T. Stortenbeker
“Komt het nog goed?”
Avonddienst 18.30 uur
Pastor B. Dijkstra Geuze
“Hoe word je Z.A.L.I.G.?”

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: John Oerlemans
Musicus: Piet Westhoeve

Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus: Piet Westhoeve

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PSOB 150:1,2,3
Votum en groet
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* KIND 150
Morgengebed
Zingen: JDH 413:1,2,3
Schirftlezing: Johannes 3:4-6 (NBV)
Johannes 3:14-18 (NBV)
Verkondiging
Zingen: OPW 281
Dankgebed en voorbeden
Collecte**
Slotlied: JDH 838:1,3,5
Zegen
Muziek na de dienst

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: NLB 103:1,4,9
Votum en groet
Zingen: NLB 971:1,2,3
Inleiding op de dienst (filmpje)
Zingen: GEZ 474:1,2,3
Avondgebed
Zingen: ELB 213:1,2,3
Schirftlezing tijdens de verkondiging
Colossenzen 4:2-6 (NBV2004)
Petrus 3:15-16 (NBV2004)
Verkondiging
Zingen: ELB 213:4,5
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Collecte**
Slotzang: ELB 212
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.
“Zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid
en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”
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Agenda
Zondag 29 mei
09.30 uur Dhr. T. Stortenbeker
11.00 uur Jeugdzolder en JoVo’s
18.30 uur Pastor B. Dijkstra Geuze
Maandag 30 mei
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 31 mei
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 01 juni
19.30 uur Gezamenlijke gebedsdienst
Kerkgebouw Hervormde Gemeente
Donderdag 02 juni
Vrijdag 03 juni
Zaterdag 04 juni
Zondag 05 juni
09.30 uur Ds. Chr. Duhoux-Rueb
18.30 uur Dhr. H. Pollema

Gebed gevraagd voor:
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
SAMENDIENST 26 juni - 26 juni is de laatste SAMENDIENST van het kerkelijk
seizoen. In de zomermaanden houden we reguliere erediensten. Tijdens de
SAMENDIENST van 26 juni willen we jou / u de gelegenheid geven om zelf gebedsen / of dankpunten aan te dragen. Deze gebedspunten zullen meegenomen worden
tijdens het morgengebed en / of het dankgebed. Waarvoor heb jij gebed nodig?
Waar ben jij dankbaar voor? Zo willen we SAMEN biddend en dankend in gebed
gaan tot onze God. De gebedspunten kun je doorgeven via het invulformulier op de
site. Ook is het mogelijk om deze een week van tevoren in te leveren. Er zal op de
tafel bij de ingang een inleverdoos staan. We zien je / u graag de 26e juni om 11:00
uur in de SAMENDIENST. Wees van harte welkom!
Vandaag 29-05 - In de ochtenddienst gaat voor de heer T. Stortenbeker, schrijver
en spreker en voormalig directeur van de Hoop en in de avonddienst pastor B.
Dijkstra Geuze, voorganger bij CrossPoint in Getsewoud.
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Vanuit de FC – Helpt u mee het werk in de gemeente voort te zetten?
De collectegelden en giften zijn essentieel om het werk van onze gemeente door te
laten gaan. Mogen we op u rekenen? U kunt dit doen door uw bijdrage over te
maken naar NL 13 RABO 035 12 64 272 ten name van Doopsgezinde Gemeente
Ouddorp, contant bij de uitgang óf via de GIVT-app. Hartelijk dank!

Zomerconcert - Vooraankondiging voor het Zomerconcert. Zet de datum in uw
agenda. Zaterdagavond 9 juli om 19.30 is er een Zomerconcert ten bate van de
Oekraïne. De volgend musici verlenen hun medewerking aan dit concert:
● Thijs van Leer bekend ﬂuitist en toetsenist
● Hanna Manokina concertpianiste uit Kiev
● Tabea Lanske ﬂuitiste
● Joline Sperling harp
Het belooft een bijzondere avond te worden. Meer info volgt later via de weekbrief
of website.
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Ochtenddienst
PSOB 150:1
Looft God, looft Zijn naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht, In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden, Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk, Voor Zijn troon en hier beneden.
PSOB 150:2
Looft God, met bazuingeklank; Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit; Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren; Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal, Tot des HEEREN glorie, paren.
PSOB 150:3
Looft God, naar Zijn hoog bevel, Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER; elk moet Hem eren, Al wat geest en adem heeft;
Looft den HEER, die eeuwig leeft; Looft verheugd den HEER der heren!
KIND 150
Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.
Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat doet Hij echt.

)
)
)
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In de bijbel daar zegt Jezus: ‘Ik ben bij je elke dag.’
Dus dat mag je zeker weten, wat er ook gebeuren mag! (Refrein)
In de bijbel daar zegt Jezus dat Hij t’rugkomt op een wolk.
En dan gaan we naar de hemel, met z’n allen als Gods volk! (Refrein)
JDH 413:1
Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan Met opgestoken vaan;
Hij draagt zijn rusting nog Van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen!
JDH 413:2
Geen aardse macht begeren wij Die gaat wel ras verloren!
Ons staat de sterke Held ter zij' die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn naam, zo weet, dat Hij de Christus heet,
Gods Eengeboren Zoon, verwinnaar op de troon. De zege is ons beschoren!
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JDH 413:3
Gods Woord houdt stand in eeuwigheid En zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt, zal U de vaân doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren 't graf. Neem goed en bloed ons af,
het brengt U geen gewin: Wij gaan ten hemel in En erven koninkrijken!
OPW 281
Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
JDH 838:1
Wij hebben de verlossing, Door Jezus' dierbaar bloed;
Wij hebben de verzoening, O, welk een kostbaar goed!
Wij hebben 'n Hogepriester, Die voor ons bidt en pleit;
Wij hebben 'n schone erf'nis Straks in de eeuwigheid.
Refrein:
Eén in de naam van Jezus Eén zin en één gemoed,
Eén in 't geloof der Schriften Eén in 't verzoenend bloed.
Eén Vader, Die ons liefheeft, Eén Zoon, Die stierf aan 't kruis,
Eén Geest, Die leidt door 't leven, En straks één Vaderhuis.
JDH 838:3
Wij hebben 't Woord, dat vast is,
't Licht dat de nacht doorgloort.
Wij hebben Zijn belofte;
Zalig die 't leest en hoort,
Wij weten uit de teek'nen:
Zijn komst is zeer nabij!
Maar heffen 't hoofd naar boven;
Zijn komst toch maakt ons vrij. (Refrein)
JDH 838:5
Wij wachten Zijn verschijning
Zien biddend uit naar Hem;
Wij reizen met elkander
Naar 't nieuw Jeruzalem.
Wij zingen vol verwachting
't Blijde "Maranatha".
Wij zullen Hem ontmoeten:
Amen, Halleluja! (Refrein)
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Avonddienst
NLB 103:1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.
NLB 103:4
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
NLB 103:9
Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam. Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
NLB 971:1
Zing een nieuw lied voor God de Here en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.
NLB 971:2
God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan. ’t Zal om onszelve gaan.
NLB 971:3
De Heilige Geest geeft taal en teken Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!
GEZ 474:1
God roept ons, allen, tot de daad; zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg, die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag, toch hij slechts wint, die waagt,
en wie zichzelve geven wil door 't donker vlammen draagt.
GEZ 474:2
God roept, en in Hem is de kracht, die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap in 't ene, godlijk licht.
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GEZ 474:3
God roept, en wat de mensen scheidt dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saâm en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed', toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort het nieuwe rijk begint.
ELB 213:1
Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.
ELB 213:2
Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.
ELB 213:3
Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd.
ELB 213:4
Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is.
ELB 213:5
Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan.
ELB 212:1
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
ELB 212:Refrein
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.
ELB 212:2
Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk, delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. (Refrein)
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