Zondag 10-07-2022
4e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. E.M. de Jong
“Toerist of pelgrim”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. D. Smink jr.
“Beproefd geloof”

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: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: Hans van Dam
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 121:1,4
Votum en groet
Zingen: OPW 733
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 115
Morgengebed
Zingen: HH 479
Bevestiging nieuwe kerkenraadsleden
Zingen: OPW 40
Schriftlezing: PS 121
Schriftlezing: Filippenzen 3:12-16
Muzikaal intermezzo
Verkondiging
Zingen: OPW 687
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: DGO 3
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 98:1,3,4
Votum en groet
Zingen: OPW 7
Inleiding op de dienst
Zingen: GEZ 314:1,2,3
Zingen: OPW 520
Avondgebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-12 (HSV)
Verkondiging
Zingen: JDH 541
Geloofsbelijdenis Niceum
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: JDH 440
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen van 4-12 jr. naar hun eigen dienst.
**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 hulp aan slachtoffers van
de oorlog in Oekraïne. Uw offer zal gegeven worden via stichting Kom over en Help.
Meer informatie: www.komoverenhelp.nl
Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’
“Herinner u het woord van de Here Jezus: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”
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Agenda
Zondag 10 juli
09.30 uur Ds. E.M. de Jong
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. D. Smink jr.
Maandag 11 juli
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 12 juli
09.00 uur Open kerk

Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Zaterdag 16 juli
Zondag 17 juli
09.30 uur Ds. Th. Bos
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Br. M. Nap

Gebed gevraagd voor:

Jarig 13-07 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.
Vandaag 10-07 - Zondagmorgen gaat voor ds. E. de Jong, predikant in de
Hervormde Gemeente van Simonshaven-Biert. In de avonddienst gaat voor
ds D. Smink jr., predikant in de Baptistengemeente in Alphen a.d. Rijn.
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.
Diverse collecten - Collecte en giften voor het zendingsproject opleiding
predikanten aan Duta Wacana University in Yogjakarta in Indonesië: € 60,40 en
collecte en giften voor de noodhulp in Afrika via stichting ZOA: € 112,50
Bedankt! - Hiermee wil ik iedereen hartelijk danken voor uw kaartjes, berichtjes en
bovenal uw gebeden tijdens en na mijn operatie en thuiskomst uit het ziekenhuis.
Hartelijke groet Adri v.d. Berg.
Bedankt! - Bedankt lieve mensen voor al uw gebeden, kaarten, bezoekjes, en
belangstelling voor en na mijn operatie. Maar bovenal dank aan onze Vader, die dit
alles mogelijk heeft gemaakt. Kommy Klepper-Tanis.
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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!

Ochtenddienst
PS 121:1
Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.
PS 121:4
De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.
OPW 733
De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam. ↑↑↑
Verheerlijk zijn heilige naam.
HH 115
Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw,
wil de Heer je leren, door de heil’ge Geest in jou.
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Het is vaak moeilijk om goed te doen en echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer als hulp voor ons
zijn heil’ge Geest gegeven. (Refrein)
Waar je ook bent en wat je ook doet, Hij wil je steeds weer leren
om door je hele doen en laten heen de Vader te vereren. (Refrein)
Wanneer Gods Geest je leven leidt, dan zul je pas gaan merken
dat zijn aanwezigheid je vrede geeft en altijd zal versterken. (Refrein)
Door de heil’ge Geest in jou, door de heil’ge Geest in jou,
door de heil’ge Geest in jou.
HH 479:1
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
HH 479:2
’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
HH 479:3
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.
HH 479:4
Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
6

OPW 40
ALLEN
Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.
V: Halleluja,
V: halleluja,
V: Halleluja,
V: hallelu, halleluja.

M: Men kan niet leven van brood alleen,
M: maar van ieder woord,
M: dat door de HEER gesproken wordt.
M: Hallelu, Halleluja.

V: Men kan niet leven van brood alleen, M: Halleluja,
V: maar van ieder woord,
M: halleluja,
V: dat door de HEER gesproken wordt. M: Halleluja,
V: Hallelu, Halleluja.
M: hallelu, halleluja.
V: Halleluja,
V: halleluja,
V: Halleluja,
V: hallelu, halleluja.

M: Bidt en u zal gegeven zijn,
M: Zoekt en gij zult het zien.
M: Klopt en de deur zal voor u opengaan.
M: Hallelu, Halleluja.

V: Bidt en u zal gegeven zijn,
V: Zoekt en gij zult het zien.
V: Klopt en de deur zal voor u opengaan.
V: Hallelu, Halleluja.

M: Halleluja,
M: halleluja,
M: Halleluja,
M: hallelu, halleluja.

OPW 687:A1
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan;
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is;
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
INSTRUMENTAAL
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan.
INSTRUMENTAAL
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Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
DGO 003:1
Behoed en bewaar ons, Heer onze God, wijs Gij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn, omgeef ons, Heer, met Uw zegen.
Wil in de woestijn het manna zijn, omgeef ons, Heer, met Uw zegen.
DGO 003:2
Behoed en bewaar ons, Heer onze God, wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht, nabij ons in donkere tijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht, nabij ons in donkere tijden.
DGO 003:3
Behoed en bewaar ons, Heer onze God, en geef geloof en vertrouwen.
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. Geef dat wij zelf daar aan bouwen.
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. Geef dat wij zelf daar aan bouwen.
DGO 003:4
Behoed en bewaar ons, Heer onze God, omgeef Gij ons met Uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen.

8

Avonddienst
PS 98:1
Zingt een nieuw lied voor God den HERE, want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
PS 98:3
Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning, de HEER die bij ons intocht houdt.
PS 98:4
Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.
OPW 7
Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid, zingt ’t gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door, eeuwig met ’t engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Zebaoth. Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol. Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol. Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja. Amen.
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.
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Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk,
de wasdom is des Heren werk.
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.
OPW 520
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
JDH 541:1
Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer,
beproef m' en zie
wat niet is tot Uw eer.
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Is soms de weg,
die 'k ga niet goed voor mij;
Leid m' op de eeuw'ge weg,
Heer, maak mij vrij!
JDH 541:2
O. Heer. heb dank
'k mag toch de Uwe zijn.
Uw dierbaar bloed
wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam;
'k Wil leven Heer,
tot eer van Uwe naam.
JDH 541:3
Zie Heer, hier ben ik;
maak' mij een vat voor U;
Woon in mijn hart
vernieuw het doe het nu!
Verbreek mijn wil,
maak m' ook van hoogmoed vrij;
'k Wil in U blijven Heer,
blijf Gij in mij.
JDH 541:4
O, Heilige Geest,
kom tot Uw heerschappij;
Schenk een herleving
en begin bij mij.
Zegen Uw volk
maak 't als een bruid bereid.
Wachtend op Jezus' komst
in heerlijkheid.
JDH 440:1
Komt laat ons voortgaan kind'ren.
Want d' avond is nabij,
het stilstaan kan licht hind'ren,
in deze woestenij,
komt, sterkt opnieuw de moed!
De wandelstaf geheven,
om hemelwaarts te streven:
zo wordt het einde goed.
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JDH 440:2
Zij zal ons niet berouwen,
de keus van 't smalle pad;
wij kennen de Getrouwe,
die ons heeft liefgehad.
Vest al Uw hoop op Hem!
Dat ieder 't aangezichte.
Ginds naar de Godsstad richte;
Daar licht Jeruzalem!
JDH 440:3
Komt, broeders, voortgestreden.
Een Gids gaat aan Uw zij,
die, wank'len soms Uw schreden,
staat met Zijn hulp nabij.
Ziet, 't zonlicht schenkt ons moed,
alsof de zoete blikken
Eens vaders Ons verkwikken;
Voorwaar, wij hebben 't goed!
JDH 440:4
Wij reizen met elkander,
wij wand'len hand aan hand;
D' een zij tot troost de ander;
op weg naar 't vaderland.
Zijn wij als broed'ren een.
Geen strijd om beuzelingen.
Daar Eng'len ons omringen,
en zweven voor ons heen!
JDH 440:5
Treedt moedig voorwaarts kind'ren!
De reis kort op naar 't graf;
Wij zien de afstand mindren,
ras valt ons 't reiskleed af.
Nog slechts wat meerder moed!
Wat rustiger en blijer,
van aardse banden vrijer,
gestreefd naar 't eeuwig goed!
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