Zondag 28-08-2022
11e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. A. Snijders
“Tekort aan liefde lijkt een kleinigheid”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. J. Smink

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 103:1,5
Votum en groet
Zingen: GEZ 481:1,4
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 371
Morgengebed
Zingen: SELA04 06
Schriftlezing: Jakobus 2:1-13 (NBV)
Zingen: GEZ 323:6,7,8
Verkondiging
Zingen: OPW 334
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: GEZ 215:1,2,3
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: NLB 92:1,2
Votum en groet
Zingen: NLB 92:3
Inleiding op de dienst
Zingen: NLB 974:1,2,5
Avondgebed
Zingen: OPW 4
Zingen: OPW 267
Schriftlezing:
Zingen: NLB 119a:4
Verkondiging
Zingen:
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 248:1,2,3,4
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.
“Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk
oogsten. Met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.”
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Agenda
Zondag 28 augustus
09.30 uur Ds. A. Snijders
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. J. Smink
Maandag 29 augustus
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 30 augustus
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 31 augustus
Donderdag 1 september
Vrijdag 2 september
Zaterdag 3 september
16.00 uur Gemeentedag BBQ
Zondag 4 september
09.30 uur Ds. T. Koelewijn
18.30 uur Ds. D. Mohn

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.
Pastoraat - De bedoeling van het pastoraat is dat we omzien naar elkaar. Dit is een
taak van de hele gemeente en mede voor een aantal gemeenteleden die deze taak
specifiek op zich hebben genomen. Om te weten hoe het gaat, hebben we ook nodig
dat we worden geïnformeerd. Zodat we werkelijk er kunnen zijn. Pastoraat hoort niet
bij de taken van de kerkenraad, al zijn ze wel eindverantwoordelijk! We hopen velen
van u vanuit het pastoraat te ontmoeten, in de gemeente, thuis of aan de telefoon.
We hopen dat u ons belt of mailt als u behoefte heeft aan een bezoekje. Schroom niet.
Mocht er behoefte zijn aan het bezoek van een dominee, dan kunt u dit ook melden.
U kunt mailen naar pastoraat@doopsgezindegemeente.nl of bellen naar de
contactpersoon van uw wijk. Vriendelijke groet Anneke Akershoek Coördinator
pastoraat 0622097622
Vandaag 28-08 - In de ochtenddienst gaat voor ds. A.W. Snijders uit Utrecht. Hij is
werkzaam bij het Leger des Heils en interim predikant in de kerk van de Nazarener.
In de avonddienst gaat voor onze oud predikant ds. J.Smink.
Koffiedrinken na de dienst - Wat fijn dat er steeds zoveel mensen komen naar het
koffiedrinken na de ochtenddienst, we ervaren en horen dat het goed is om dit weer
met elkaar te doen. Graag willen we dat heel augustus blijven doen. Bedankt ook dat
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er wekelijks voor iets lekkers is gezorgd, heel ﬁjn. Wilt u/jij ook iets geven? We
hopen u/jou weer te ontmoeten.
Kinderwerk - Vanaf zondag 28 augustus mogen de kinderen doorschuiven naar
dezelfde groep als op de basisschool. De kinderen worden hierin begeleid.
Groeigroepen - We willen heel graag dit nieuwe kerkelijke jaar weer starten met de
groeigroepen. In juli waren we blij verrast over de grote opkomst en het
enthousiasme tijdens de eerste avond waar we ideeën en het thema bespraken. We
geloven dat deze kleine groepen kunnen zorgen voor zegen en eenheid in onze
gemeente. Wilt u/jij ook meedoen? In de hal liggen er lijsten klaar waar je je naam
kan opschrijven. Iedereen is welkom, ook vrienden, buren of bekenden, het kan een
laagdrempelige manier zijn om zo kennis te maken met geloven. Tijd en plaats zijn
nog niet voor alle groepen duidelijk, maar dat is later in overleg. Ook zoeken we nog
groeigroep contactpersonen , zijn/ haar taak is om één keer per maand de
groeigroep avond van de contactpersonen bij te wonen naast de eigen avonden en
daar de eventuele vragen of input uit de groep te delen. Misschien bent u niet in de
gelegenheid om mee te doen, maar wilt u graag betrokken zijn, ook dan kunt u uw
naam opschrijven en komt u bij een groep die u op de hoogte houd van wat er naar
aanleiding van de lesstof uitkomt en u krijgt ook zelf de lesstof. Het thema voor dit
jaar is het ‘Vaderhart van God’. Het zijn 6 avonden en we willen hier na de startzondag mee beginnen en verwachten met de lesstof voor de kerst klaar te zijn. De
lijsten blijven tot en met 11 september in de hal liggen. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Henk van Deijk (06 512 722 00) of Carla Tuk (06 289 562 10).
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Ochtenddienst
PS 103:1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
PS 103:5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
GEZ 481:1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
GEZ 481:4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
HH 371:1
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

5

HH 371:2
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.
HH 371:3
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.
HH 371:4
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.
HH 371:5
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.
HH 371:6
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.
SELA04 06:A1
Maak ons vrij van de wereld Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.
SELA04 06:B1
Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft,
onvoorwaardelijk aanvaard!
SELA04 06:A2
Maak ons vrij van de zorgen, Heer
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van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.
SELA04 06:B2
Laat ons zien dat U ons kent;
de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in Uw hand!
SELA04 06:C(2x)
INSTRUMENTAAL
SELA04 06:D3
Maak ons vrij van de boosheid, Heer
die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid,
die van vrede ons berooft.
SELA04 06:E
Laat ons zien wat liefde doet,
die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is,
maar verzoent in kwetsbaarheid.
SELA04 06:F4
Maak ons vrij van de wereld, Heer
van wat onrust geeft, verwart.
Voortgejaagd gaan wij onze weg,
zonder stilte in ons hart.
SELA04 06:G(1)
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!
SELA04 06:G(2)
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!
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GEZ 323:6
Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.
GEZ 323:7
Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.
GEZ 323:8
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.
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.
8

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.
GEZ 215:1
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
GEZ 215:2
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
GEZ 215:3
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!
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Avonddienst
NLB 92:1
Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.
NLB 92:2
Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.
NLB 92:3
Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.
NLB 974:1
Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.
NLB 974:2
Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
NLB 974:5
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
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het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.
OPW 4
Zijn naam is wonderbaar,
zijn naam is wonderbaar,
zijn naam is wonderbaar,
Jezus, mijn Heer.
Hij is een Heer zo groot.
Heerser tot in de dood.
Zijn naam is wonderbaar,
Jezus, mijn Heer.
Hij is mijn Redder,
de rots aller eeuwen,
almachtig God is Hij.
Laten w’ons buigen,
Hem eer betuigen.
Zijn naam is wonderbaar,
Jezus, mijn Heer.
OPW 267
Groot is de Heer,
Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht
staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij's waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.
Groot is de Heer
en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer.
Groot is de Heer.
NLB 119a:4
God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
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de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!
NLB 248:1
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.
NLB 248:2
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
N LB 248:3
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
NLB 248:4
Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd´ en majesteit.
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