Zondag 03-07-2022
3e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. H. Groeneboer
“Christen zijn in een tijd van verandering”
Tijdens deze dienst stappen over van het kinderwerk naar het jeugdwerk:
Mieke Hameeteman
Tobias van Koppen
Luc Meijer
Gijs Nap
Lydia Sperling

Avonddienst 18.30 uur
Ds. A.P. Davelaar
“Je mag klagen!”

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: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: Corrie Hoek
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PSOB 42:1,3,5
Votum en groet
Overstap moment kinderen
van groep 8 naar jeugd
Kinderlied: KIND 233
Inleiding op de dienst
Morgengebed
Zingen: PSOB 25:2,3,4
Schriftlezing: Efeze 1:15-17
Efeze 4:7-15 (NBG)
Verkondiging
Zingen: PSOB 25:6,10
Dankgebed en voorbeden
Collecte** (bij de uitgang)
Slotlied: OPW 123
Zegen
Muziek na de dienst

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: NLB 130c
Votum en groet
Inleiding op de dienst
Avondgebed
Zingen: NLB 695:1,2,3,5
Schriftlezing: Klaagliederen 3:1-2,
17-26 (NBV)
Zingen: PS 102:1,8,13
Verkondiging
Zingen: NLB 207
Geloofsbelijdenis
Zingen: NLB 885:1
Dankgebed en voorbeden
Collecte** (bij de uitgang)
Slotlied: HH 460
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.
“Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here,
mijn zien, en vergeet niet een van zijn weldaden."
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Agenda
Zondag 03 juli
09.30 uur Dhr. H. Groeneboer
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. A.P. Davelaar
Maandag 04 juli
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 05 juli
09.00 uur Open kerk

Woensdag 06 juli
Donderdag 07 juli
Vrijdag 08 juli
Zaterdag 09 juli
Zondag 10 juli
09.30 uur Ds. E. de Jong
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. D. Smink jr.

Gebed gevraagd voor:
Zr. A.N. van den Berg - Hoek, Molentienden 71, 3253 VG Ouddorp
Fam. Lodder, Duffelweg 15, 3253 EL Ouddorp
Zr. K. Tanis - van Dam, Kelderweg 72, 3253 TD Ouddorp
Zr. P. Troost - van Damme, Charbonstraat 9, 3252 AE Goedereede
Br. H. Verweij, Bodegraafsestraatweg 141, 2805 GN Gouda
Een meelevende groet voor:
Zr. E. Breugem, Thomashuis 76, Dijkweg 7C, 3223 LD Hellevoetsluis
Britt Bruggeman, Varkensmarkt 3, 3252 BT Goedereede
Zr. M. van Eijnsbergen, Vliedberglaan 147, 3253 VT Ouddorp
Elisabeth Hameeteman, Dirkdoensweg 12, 3253 EA Ouddorp
Zr. A. de Jong, Tuinstraat 4, 3251 BA Stellendam
Br. en zr. de Jong-Sandifort, Rustburg 34, 3253 VK Ouddorp
Br. M. Kaslander, Vliedberglaan 106, 3253 VT Ouddorp
Zr. B. Lodder-Troost, Vliedberglaan 105, 3253 VT Ouddorp
Br. L. Put, Muiderslotpad 19, 3223 DG Hellevoetsluis
Br. T. van de Steenhoven, Haringvliet 21, 3241 PC Middelharnis
Br. L. Stoel, Postbus 88, 3253 ZH Ouddorp
Zr. J. Vroegindewey, Vliedberglaan 123, 3253 VT Ouddorp
Br. J. Westdijk, Sperwer 271, 3245 VP Sommelsdijk (K A1-569)
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.
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!
Vandaag 03-07 - In de ochtenddienst gaat voor dhr H. Groeneboer, hij is trainer,
coach en auteur. In de avonddienst gaat voor ds. A.P. Davelaar. Predikant van de
Protestantse wijkgemeente Charlois Rotterdam.
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Zomer-beneﬁetconcert zaterdag 9 juli – De oorlog in Oekraïne bracht
concert-pianiste Hanna Manokina naar Goeree-Overﬂakkee. Zij speelt in onze kerk
samen met Nederlandse en Duitse meer- en minder bekende musici tijdens een
schitterend zomerconcert waarvan de opbrengst bekend is voor drie
hulporganisaties die werkzaam zijn in Oekraïne: Stichting Kom over en Help, die
ook de kledingtransporten vanuit de gemeente verzorgt, Stichting Doopsgezind
Wereldwerk en de Flakkeese stichting Onderlinge Zorg Oekraïne. De andere musici
zijn: Tabea Lanzke, ﬂuit - Thijs van Leer, dwarsﬂuit – Joline Sperling, harp. Aanvang
19:30 uur. Bijzonder is, dat het concert ook via live-stream te volgen zal zijn, als
bemoediging voor familie en vrienden in Oekraïne. U kunt het dus ook thuis vanaf
de bank bekijken en beluisteren, maar een live-uitvoering is natuurlijk niet te
evenaren. Van harte aanbevolen en maak ook anderen attent op dit unieke concert.
Examenuitslagen - De examenuitslagen-stress zit er op!!! Vele jongeren hebben de
afgelopen periode hard gewerkt, gestudeerd en hun examens afgelegd. Met de
nodige spanning en stress, en niet alleen bij de jongeren zelf, is op de verlossende
uitslagen gewacht. De meeste jongeren hebben hun bevrijdende antwoord
ontvangen en zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd TOPPERS. Voor diegenen die
nog even moeten wachten op de uitslag, hopen we met hen mee, op een positieve
resultaat. Niet voor iedereen is het een succesverhaal. Mogelijk en hopelijk kan in
de herkansing alsnog de vlag uit. Mogelijk moet zelfs een heel jaar worden over
gedaan. Jullie wensen we sterkte en veel succes bij de herkansingen. Hoe dan ook,
jullie zijn allemaal TOPPERS, en wensen jullie allemaal Gods Zegen van harte toe.
Een kaartje als felicitatie of bemoediging is natuurlijk altijd goed, ook voor onze
jongeren. De namen (waarvan we het weten) zijn bekend bij de jeugdleiders.
Namens het Jeugdwerk, Eric van den Nieuwendijk
Bidders gezocht - Al vele jaren is er een gebedsgroep op maandagmiddag. De groep
is momenteel erg klein. Komt u meebidden, voor de gemeente en onze omgeving?
Gebed voor de gemeente is van groot belang, samen kunnen we eenparig de
gemeente aan de Here opdragen. Komt u meedoen? Bij vragen kunt u contact
opnemen met Anneke Akershoek.
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Ochtenddienst
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.
PSOB 42:5
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
KIND 233
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat- Hij je kent.
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Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)
PSOB 25:2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.
PSOB 25:3
Denk aan't vaderlijk meêdogen,
HEER, waarop ik biddend pleit;
Milde handen, vriend'lijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven;
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.
PSOB 25:4
‘s HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren
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PSOB 25:6
Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.
PSOB 25:10
Hoed mijn ziel, en red z' uit noden;
Maak mij niet beschaamd, o HEER,
Want ik kom tot U gevloden.
Laat d' oprechtheid meer en meer,
Met de vroomheid, mij behoên;
'k Wacht op U in mijn ellenden.
Laat Uw hand, in tegenspoên,
Israël verlossing zenden.
OPW 123:1
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
OPW 123:refrein
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
OPW 123:2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refrein)
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Avonddienst
NLB 130c:1
Uit de diepten roep ik U
Heer, mijn God.
Ik heb U nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch, Heer, luister toch.
NLB 130c:2
Als U niets dan zonden zag,
Heer, mijn God,
wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag,
ons diep ontzag.
NLB 130c:3
Ik blijf wachten tot U komt,
Heer, mijn God.
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.
NLB 130c:4
Israël, hoop op de Heer.
Hoop op God,
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!
NLB 695:1
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
NLB 695:2
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
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NLB 695:3
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
NLB 695:5
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
PS 102:1
HEER, hoor mijn gebed, laat blijken
dat mijn klachten U bereiken.
Hul U niet in duisternis
nu 't mij bang te moede is.
Luister, luister naar mijn klagen,
want ik roep U alle dagen.
Hoor mij, HEER, wil antwoord geven,
help mij haastig, red mijn leven.
PS 102:8
Ja, God wendt zich tot het klagen
van wie Hem om bijstand vragen,
heeft hun bidden niet veracht.
Zegt het aan het nageslacht.
Laat het worden opgeschreven,
zodat zij, die later leven,
lezen van zijn gunstbewijzen
en de eeuwen door Hem prijzen.
PS 102:13
Gij, dezelfde, gistren, heden,
zult de toekomst tegentreden,
zult dezelfde zijn altijd,
eindeloos in majesteit.
Zo zult Gij uw trouw betonen,
ja, uw volk zal veilig wonen.
En de komende geslachten
zal altoos uw vrede wachten.
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NLB 207:1
De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.
NLB 207:2
O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.
NLB 207:3
Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schand' en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,
NLB 207:4
opdat wij wand'len als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.
NLB 885:1
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
NLB 885:refrein
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
NLB 885:2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
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NLB 885:refrein
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
HH 460:A1
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
HH 460:A2
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
HH 460:B(1)
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
HH 460:A3
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.
HH 460:A4
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
HH 460:B(2)
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
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