Zondag 17-07-2022
5e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. Th. Bos
“God is er ook nog!”
Avonddienst 18.30 uur
Br. M. Nap
“Gehoorzamen aan God”

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: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: John Oerlemans
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 146:1,3
Votum en groet
Zingen: NLB 280:1,3,4,5
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 455
Morgengebed
Zingen: OPT 257
Schriftlezing: Genesis 29:15 t/m
Genesis 30:24 (NBV)
Zingen: WK 287:1,2,3
Verkondiging
Zingen: PS 105:3,4
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPT 125
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PFOB 133:1,2,3
Votum en groet
Zingen: GEZ 285
Inleiding op de dienst
Zingen: OPW 125
Avondgebed
Schriftlezing: Jakobus 4:1-12 (NBV)
Verkondiging
Zingen: OPW 629
Geloofsbelijdenis
Zingen: OPW 334
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPW 488
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

*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.
“Een ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of
gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief..”
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Agenda
Zondag 17 juli
09.30 uur Ds. Th. Bos
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Br. M. Nap
Maandag 18 juli
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 19 juli
09.00 uur Open kerk

Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli
Zaterdag 23 juli
Zondag 24 juli
09.30 uur Ds. E.A. van Hoof
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. E.A. van Hoof

Gebed gevraagd voor:
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 17-07 - In de ochtenddienst gaat voor ds. Th. Bos, missionair predikant in
de Bethlehemkerk in Den Haag; hij is voor de eerste keer bij ons. En in de
avonddienst gaat voor onze broeder Marijn Nap.
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.
Bedankje - Ik ben weer thuis, heerlijk mijn eigen stoel en eigen bed. Ik heb in 2
ziekenhuizen gelegen, 5 weken lang. In Dirksland is geconstateerd dat ik een
herseninfarct heb gehad, ik kon niet meer staan of lopen. Na een week werd ik
overgebracht naar het revalidatiecentrum in Spijkenisse. Lopen gaat nog moeilijk en
mijn ogen zijn ook weer verder achteruit gegaan. Lieve gemeente, hartelijk dank
voor al uw kaarten, telefoontjes en bezoekjes. Lieve kinderen van de zondagsschool,
ik was blij verrast ook van jullie een kaart te ontvangen. Dank je wel. Een hartelijke
groet van Leo Put.
Koffiedrinken - Deze zomer is er na elke ochtenddienst koffiedrinken. Afgelopen
weken zijn er veel mensen na de dienst gebleven, weer ouderwets gezellig. We
proberen om er iets lekkers bij te serveren. Een bijdrage in de vorm van koekjes of
zoiets is ook heel erg welkom. We hopen weer veel mensen te ontmoeten. Groeten
Denise en Jans.

3

Fietsroute ‘Akker’ - Op zaterdag 6 augustus organiseert de Activiteitencommissie
ﬁetsroutes vanuit Ouddorp. Er zijn in totaal 2 routes uitgezet: 30 en 47 kilometer.
Alle routes komen langs het veld waar het Turkey Red Wheat is ingezaaid
(Maatschap De Jong), een tarwesoort wat ooit meegesmokkeld is door doperse
vluchtelingen naar een nieuwe veilige plek. Tevens ﬁetst u langs De Nollestee (lange
route), Haven van Stellendam en bij het schip van Jaap Tanis. Aanmelden voor de
ﬁetsroutes graag via het online invulformulier, maar is ook mogelijk op de dag zelf.
Vanaf 09.00 uur kan er gestart worden vanaf het plein bij de kerk en uiterlijk 16.00
uur gaan we afsluiten. De inschrijving is €5,- vanaf 12 jaar en €2,50 tot 12 jaar. Kunt
u niet meedoen aan de ﬁetstocht? Ook dan bent u van harte welkom! Op het plein
voor de kerk maken we het gezellig dus kom gerust langs voor een kopje kofﬁe, thee,
een praatje etc. We zien uit naar uw komst!
Duitstalige diensten - U kunt weer meehelpen om Duitse toeristen uit te nodigen
voor de Duitstalige kerkdiensten. Neem wat ﬂyers mee bij het boodschappen doen
of wanneer u een wandeling maakt en plaats deze onder de ruitenwissers van
Duitse auto's. Vorige week is de serie zomerdiensten van start gegaan met als
voorganger ds. J. Weise van Eastside Hamburg. Ook deze zondag gaat hij voor en is
er muzikale begeleiding door Tabea Lanzke, ﬂuit en Hanna Manokina, piano. De
familie Weise komt al vele jaren bij ons en logeert ditmaal in de pastorie tot na het
weekend. Daarna arriveert echtpaar Pfannkuchen-Speisekorn uit Loccum. Zij zijn
voor de eerste keer in Ouddorp.
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Ochtenddienst
PS 146:1
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den HEER uw God.
PS 146:3
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.
NLB 280:1
De vreugde voert ons naar dit huis waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied.
NLB 280:3
dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?
NLB 280:4
Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost, waar Gij U vinden laat?
NLB 280:5
Onthul ons dan uw aangezicht, uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad.
HH 455
Zit je in het donker? Jezus zal er zijn.
Is je hart vol zonde? Jezus maakt het rein.
Refrein:
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,
voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
Kijk je weer zo somber? Jezus maakt je blij.
Zit je vastgebonden? Jezus maakt je vrij. (Refrein)
Dan wordt alles anders, kan je zoveel meer.
Kijk eens wat je aandurft samen met de Heer! (Refrein)
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OPT 257
Refrein:
Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.
Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.
OPW 257:1
Want het geknakte riet verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur. (Refrein)
OPW 257:2
Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden, de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid. (Refrein)
WK 287:1
Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, het wonder van uw heilig woord,
van Jezus die uw beeltenis en die het hart der schriften is.
WK 287:2
Zegen ons met verwondering dat Hij het is, de vreemdeling,
die met ons door de eeuwen ging – blijf bij ons met uw zegening.
WK 287:3
Heilige Geest, ontsteek het vuur, de liefde van het eerste uur,
maak uw genade in ons groot, een vreugde sterker dan de dood.
PS 105:3
God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind.
PS 105:4
De HEER heeft Izak uitverkoren, aan Jakob zijn verbond bezworen,
aan Israël zijn trouw verpand: Uw kindren breng Ik naar dit land,
naar Kanaän dat eeuwig is uw toegemeten erfenis.
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OPT 125:1
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.
OPT 125: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.
OPT 125:2
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
PSOB 133:1
Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samen wonen,
daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd.
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
die door haar reuk het hart verblijdt.
PSOB 133:2
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
zijn baard en klederzoom doortrekt.
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit
En op zijn bergen nedervloeit.
PSOB 133:3
Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen:
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
en 't leven tot in eeuwigheid.
GEZ 285:1
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.
GEZ 285:2
Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!
GEZ 285:3
Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.
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GEZ 285:4
Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!
OPW 125
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.
Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.
Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.
Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.
OPW 629:A1
Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan.
Kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan.
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd.
OPW 629:B1(1)
Maar als er vergeving is kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.
OPW 629:A2
O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft?
OPW 629:B1(2)
Maar als er vergeving is kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.
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OPW 629:C
Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is uw liefde niet sterker dan de dood
en uw vergeving niet dieper dan mijn nood?
OPW 629:B2
Want waar uw vergeving is zal genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Waar uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.
OPW 629:CODA
En de weg van herstel kan beginnen.
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.
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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 488:A1
Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
OPW 488:B(1)
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
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OPW 488:A2
Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
OPW 488:B(2)
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
OPW 488:B(3)
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
OPW 488:CODA
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
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