Zondag 05-06-2022
1e Pinksterdag

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. Chr. Duhoux-Rueb
“Zo geeft U de aarde een nieuw gelaat”
Avonddienst 18.30 uur
Dhr. H. Pollema
“De door de Heilige Geest geïnspireerde footprint”

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: Jurriën van Kooten

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: NLB 104:1,7,10
Votum en groet
Zingen: OPW 623
Introïtustekst: Psalm 104:25-35
Kinderlied: HH 696
Morgengebed
Zingen: NLB 675:1,2
Schriftlezing: Joël 3:1-5
Zingen: NLB 686:1,2,3
Schriftlezing: Johannes 20:19-23
Zingen: NLB 701
Schriftlezing: Handelingen 2:1-11
Zingen: OPW 687
Verkondiging
Zingen: OPW 334:1,2,3
Dankgebed, stilgebed, Onze Vader
Collecte bij de uitgang**
Zingen: OPW 472
Zegen
Zingen: NLB 425

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PSOB 68:10,17
Votum en groet
Zingen: JDH 57
Inleiding op de dienst
Zingen: OPW 452
Avondgebed
Schriftlezing: Handelingen 1:8
Handelingen 19:1-6
Zingen: OPW 383
Verkondiging
Zingen: OPW 343
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Collecte bij de uitgang**
Slotzang: ELB 147:1,3,6
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.
“Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Want, waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn.”
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Agenda
Zondag 05 juni 1e Pinksterdag
09.30 uur Ds. Chr. Duhoux-Rueb
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Dhr. H. Pollema
Maandag 06 juni 2e Pinksterdag
10.00 uur Zr. P. Troost
13.00 uur Geen gebedsuur
Dinsdag 07 juni
09.00 uur Open kerk

19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 08 juni
Donderdag 09 juni
Vrijdag 10 juni
Zaterdag 11 juni
Zondag 12 juni
09.30 uur Dhr. J. Strietman
11.00 uur Jeugdzolder en JoVo’s
18.30 uur Praise Gospelkoor

Gebed gevraagd voor:
Een meelevende groet voor:
Jarig 05-06 - Zr. Th. P. van Erkelens-de Koning,
Pastoraat - Anneke Akershoek heeft vakantie van 07-06 t/m 17-06. dan wordt de
pastoraalmail niet gelezen. U kunt deze periode zonodig terecht bij Annelies van
den Hoven 0630535823.
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!
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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 05-06 - In de ochtenddienst gaat voor ds. Mevr C. Duhoux-Rueb
doopsgezind predikante en in de avonddienst gaat dhr. H. Pollema voor. Hij is
werkzaam in de hulpverlening,deels voor een werkgever, deels voor zijn eigen
praktijk voor relatie en gezinsproblematiek. De zangdienst 2e Pinksterdag wordt
geleid door zr. Petra Troost.
Bedankt! - Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten en berichten
die we hebben ontvangen wegens ons 40 jarig huwelijk op 7 mei en mijn vrouw
wordt op 24 juni geopereerd wegens een hernia in een Bergman kliniek in EDE.
Hopen dat alles goed verloopt zo de here wil. Hartelijke groet, Jaap en Klara Tanis
Kofﬁedrinken - Deze zondag is er weer kofﬁedrinken na de diensten. Zowel na de
Nederlandse als Duitstalige ochtenddienst en na de avonddienst. Met iets lekkers
erbij van 'het Doperse' graan. Graag zouden we in de zomermaanden juli en
augustus na elke ochtenddienst willen kofﬁedrinken, als welkom aan alle gasten.
Wie wil er 1x helpen met schenken + opruimen na aﬂoop van de dienst?
(Daarnaast komen we ook nog helpers tekort voor vast. Met name voorafgaand aan
de samendienst, maar ook na de ochtend- en avonddiensten op de 1e van de maand.
We zouden het heel jammer vinden als het niet kan blijven bestaan, maar met 5
personen lukt dat gewoon niet.) Opgeven kan via: denisedegroen@hotmail.com of
06-48820969. Alvast bedankt, Jans en Denise.
Tweede collecte ochtenddienst - De tweede collecte in de ochtenddienst is
bestemd voor ons zendingsproject. We ondersteunen de opleiding van predikanten
aan Duta Wacana Universiteit in Yogjakarta in Indonesie. Wanneer u wilt geven aan
de bijzondere collecte van de ochtenddienst middels de QR-code, kiest u voor
‘’collecte 2’’
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Ochtenddienst
NLB 104:1
Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen,
Hij maakt de wolken tot zijn zegenwagen.
Hij die de hemel uitspant als een tent,
Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.
NLB 104:7
O Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn,
Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein.
Vol is de aarde van uw wonderwerken.
Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken.
Hoe wemelt zij van dieren zonder tal.
De schepen varen aan van overal.
En in de schoot der zee leggen uw handen
de leviathan spelende aan banden.
NLB 104:10
Ik zal de HEER lofzingen levenslang,
zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang.
Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde,
dan zal ik steeds mij in de Heer verblijden.
De aarde wordt van alle zondaars rein,
de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof, halleluja, loof, mijn ziel, de Here,
alles in allen zal Hij triomferen.
OPW 623:A1
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.
OPW 623:B1
Want Ik wil komen met mijn Geest en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon.
Laat mijn leven in je zijn, Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door je heen.
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OPW 623:A2
Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.
OPW 623:B2
Want U wilt komen met uw Geest en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.
OPW 623:C
Heer, wij roepen tot U: 'Kom opnieuw met uw vuur.'
Wij verlangen naar echtheid; bewerk het diep in ons hart.
OPW 623:D(1)
Heer, wees welkom met uw Geest en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.

)
)
)
) 2x

HH 696:A1
Omdat de Heer verrezen is zingen wij in koor heel de wereld door.
Omdat de Heer verrezen is zingen wij in koor tot de wereld hoort:
dat de Heer verrezen is.
HH 696:B1
Zeg het voort (zeg het voort). Zeg het voort (zeg het voort).
Geef het door, dat de Heer verrezen is.
Zeg het hier (zeg het hier). Zeg het daar (zeg het daar).
Want het woord is waar.
HH 696:A2
Omdat de Heer verheerlijkt is zingen wij in koor heel de wereld door.
Omdat de Heer verheerlijkt is zingen wij in koor tot de wereld hoort
dat de Heer verheerlijkt is.
HH 696:B2
Zeg het voort (zeg het voort). Zeg het voort (zeg het voort).
Geef het door, dat de Heer verheerlijkt is.
Zeg het hier (zeg het hier). Zeg het daar (zeg het daar).
Want het woord is waar.
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HH 696:A3
Omdat de Geest gekomen is zingen wij in koor heel de wereld door.
Omdat de Geest gekomen is zingen wij in koor tot de wereld hoort
dat de Geest gekomen is.
HH 696:B3
Zeg het voort (zeg het voort). Zeg het voort (zeg het voort).
Geef het door, dat de Geest gekomen is.
Zeg het hier (zeg het hier). Zeg het daar (zeg het daar).
Want het woord is waar.
NLB 675:1
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren
Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!
NLB 675:2
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten
en in U weten, dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
NLB 686:1
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld.
NLB 686:2
Wij zijn in Hem gedoopt Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.
NLB 686:3
De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.
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NLB 701:1
Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
NLB 701:2
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
NLB 701:3
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
NLB 701:4
Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.
NLB 687:1
Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart, in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.
NLB 687:2
Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.
NLB 687:3
Wij teren op het woord, het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.
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OPW 334:A1
Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
OPW 334:B(1)
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.
OPW 334:A2
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.
OPW 334:B(2)
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.
OPW 334:A3
Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
OPW 334:B(3)
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.
OPW 472
Blaas met de adem van uw Geest op ons; raak ons aan, zodat uw leven komt.
Geef ons geloof, Heer in uw werk; in onze zwakheid betoont U zich sterk.
Refrein:
Laat ons een volk zijn, dat U vreest,
vol van uw liefde, die wonden geneest.
Maak ons een leger, sterk in de strijd,
dat als een eenheid uw komst voorbereidt.
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Kom, Jezus, kom en raak ons aan. Kom, Jezus, kom.
Kom, Jezus, kom en raak ons aan. Kom, Jezus, kom.
Stroom met uw levend water door ons heen;
was ons schoon, vernieuw ons hart van steen.
Zie hoe uw lichaam is verdeeld;
schenk ons uw liefde die sterkt en die heelt. (refrein)
Kom, Jezus, kom en maak ons één. Kom, Jezus, kom.
Kom, Jezus, kom en maak ons één. Kom, Jezus, kom.
Kom en ontsteek in ons een machtig vuur,
dat zal branden tot het laatste uur.
Zie, hoe uw schepping U verwacht;
maak ons gereed voor uw komst in de nacht. (refrein)
Kom, Jezus, kom wij verwachten U. Kom, Jezus, kom.
Kom, Jezus, kom wij verwachten U. Kom, Jezus, kom.
KOM, JEZUS, KOM!
NLB 425:1
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.
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Avonddienst
PSOB 68:10
Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood, Volkomen uitkomst geven.
PSOB 68:17
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezen! 't Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft. Looft God; elk moet Hem vrezen.
JDH 57:1
Er komen stromen van zegen, Dat heeft Gods woord ons beloofd:
Stromen, verkwikkend als regen, Vloeien tot elk, die gelooft.
JDH 57:Refrein:
Stromen van zegen Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder, Zend ons die stromen, o Heer!
JDH 57:2
Er komen stromen van zegen, Heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen Zal er nieuw leven dan zijn. (Refrein)
JDH 57:3
Er komen stromen van zegen, Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking; Geef z' ons voortdurend, o Heer! (Refrein)
OPW 452:A(1)
Kom, o Heil'ge Geest van God, wij verwachten U.
Kom, o Heil'ge Geest van God; bedauw ons hart opnieuw.
OPW 452:A(2)
Kom, o Heil'ge Geest van God, wij verwachten U.
Kom, o Heil'ge Geest van God; bedauw ons hart opnieuw.
OPW 452:B
Openbaar de Vader. Heilig Jezus' naam.
Leid ons in de waarheid. Bind ons saam.
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OPW 452:A(3)
Kom, o Heil'ge Geest van God, wij verwachten U.
Kom, o Heil'ge Geest van God; bedauw ons hart opnieuw.
OPW 383
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
OPW 343
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
ELB 147:1
Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.
ELB 147:3
Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d'ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!
ELB 147:6
Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.
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