Avonddienst
Zondag 26-06-2022,18.30 uur
Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp
Voorganger: ds. J. Smink
Kerkenraad: John Oerlemans
Musici: Piet Westhoeve, Ineke van Erkelens, Tabea Lanzke, Mieke Hameeteman

Inleidende muziek
Welkom
Intrada
Votum en groet
Zingen NLBa 91:1,2,3
Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem om onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.
Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.
Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
Inleiding op de dienst

Zingen NLB 288
Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.
Gebed (staande)
Zingen OPW 27:1,2,3
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

1e Schriftlezing: Prediker 3:1-9 en 14,15
Alles heeft zijn tijd
1
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 2 er is een tijd om te
baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante
uit te rukken, 3 een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen, 4 een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd
om te rouwklagen en een tijd om te dansen, 5 een tijd om stenen weg te werpen en
een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich
van omhelzen te onthouden, 6 een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren
gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, 7 een tijd om te
scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te
spreken, 8 een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en
een tijd van vrede. 9 Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich
aftobt?
14
Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet
toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn
aangezicht vreze. 15 Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest;
en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.
Muziek
2e Schriftlezing: Handelingen 16:25-34
25
Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de
gevangenen luisterden naar hen. 26 Doch plotseling kwam er een zware aardbeving,
zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren
open en de boeien van allen raakten los. 27 En de bewaarder, uit zijn slaap
opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op
het punt zelfmoord te plegen, in de waan, dat de gevangenen ontsnapt waren. 28
Maar Paulus riep met luider stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier! 29
En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn
leden, voor Paulus en Silas neder. 30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren,
wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op
de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. 32 En zij spraken het
woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. 33 En in
datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij
liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen; 34 en hij bracht hen naar boven in zijn
huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot
het geloof in God gekomen was.
Muziek

Zingen JDH 287:1
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.
Tekstlezing Psalm 89:1-6 en 9
Waar blijft des Heren trouw aan David?
1
Een leerdicht van Etan, de Ezrachiet. 2 Van de gunstbewijzen des Heren wil ik
altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen.
3
Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel
bevestigt Gij uw trouw. 4 Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan
mijn knecht David heb Ik gezworen: 5 Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en
uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. sela 6 Daarom loven de hemelen uw
wondermacht, o Here, ook uw trouw in de gemeente der heiligen;
9

Here, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o Here, en uw trouw is
rondom U.
Zingen NLB: 241:1,3
Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde,–
o dat Gij mijn
geluk wilt zijn,
hoe zal ik ’t U vergelden?
Uw woord is waarheid, – Gij berooft
mij nooit van wat het heeft beloofd:
uw trouw in dood en leven.
O Heer, omdat
Gij zijt mijn schat,
moet ik mijn hart U geven.
Verkondiging

Zingen NLB 98:1,2
Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
Dankwoord namens de kerkenraad
Zingen NLB: 704:1
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
Voorbeden en Dankgebed (staande)
Offeranden (bij de uitgang)
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.

Zingen NLB 263:1,2,3
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
Zegen
Uitleidende muziek
‘Laudate omnes gentes
Terwijl wij de kerkzaal verlaten zingen wij onderstaand “Taizé lied” (naar Psalm
117:1). Dit lied kan steeds worden herhaald.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Verblijdt u, alle volken, verblijdt u, in de Heer.
Verblijdt u alle volken, looft Hem die eeuwig leeft.
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