Zondag 11-09-2022
13e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. G.J. Mink
Avonddienst 18.30 uur
D.s 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: Corrie Hoek
Musicus: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: Corrie Hoek
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: NLB 150a:1,2,3,4
Votum en groet
Zingen: PS 103:1,7
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 494
Morgengebed
Zingen: HH 365:1,2,3
Schriftlezing: Johannes 5:1-23 (HSV)
Zingen: NLB 441:5,6
Tekst: Johannes 5:7
‘’Heer, ik heb geen mens’’
Verkondiging
Zingen: HH 228:2,6
Dankgebed en voorbeden
Marilyn Blokland vertelt over
vluchtelingen op Lesbos en het doel
van de collecte
Slotzang: NLB 103c:1,3,5
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 413:1,2,3
Zingen: NLB 117a:1,2
Votum en groet
Zingen: DGO 068
Inleiding op de dienst
Zingen: NLB 280:1,5,6
Bemoediging: KVDN 452
Avondgebed
Zingen: OPW 6
Zingen: NLB 755:2
Schriftlezing
Zingen: NLB 119:6
Verkondiging
Zingen:
Dankgebed en voorbeden
Zingen: NLB 241:1,2,3,4
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.
De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor de vluchtelingen op Lesbos
Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’
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Agenda
Zondag 11 september
09.30 uur Ds. G.J. Mink
18.30 uur Ds. J. Smink
Maandag 12 september
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 13 september
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 14 september
Deadline kopij Perspectief
Donderdag 15 september
Vrijdag 16 september
Zaterdag 17 september
Zondag 18 september - Avondmaal
09.30 uur Ds. E.A. van Hoof
18.30 uur Youth Event

Gebed gevraagd voor:

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 11-09 - In de ochtenddienst gaat voor ds. G.J. Mink, hij is predikant bij de
PKN in Sliedrecht en in de avonddienst gaat voor ds. J. Smink onze voormalig
predikant.
Viering Avondmaal - Zondag 18 september vieren we het Avondmaal in de
ochtenddienst.
Gevraagd - Wie wil er een pan soep koken? Na de samendienst van zondag 25
september willen we graag de mogelijkheid bieden om een broodje met een kop
soep te eten. Iedereen is van harte welkom! Graag doorgeven aan Martha Witkamp.
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Kofﬁedrinken na de dienst - Tijdens de zomermaanden is er 's ochtends wekelijks
kofﬁedrinken geweest. Dat is positief ontvangen door velen. We kunnen vertellen
dat we dit voorlopig willen blijven doen! Met hulp van heel veel mensen die
toegezegd hebben om een keer te willen helpen, kunnen we hiermee verder gaan.
We hopen jullie te blijven ontmoeten. En nodigen iedereen uit die eerder nog niet is
geweest. Daarnaast blijft op 1e zondag van de maand na de avonddienst het
kofﬁedrinken bestaan, zoals het was. Het zou ﬁjn als er nog meer mensen willen
helpen, structureel of af en toe. Graag tot zondag ochtend, bij de kofﬁe of thee. Jans
en Denise.
Open Kerk - Zusters en broeders! U bent van harte welkom tijdens Open Kerk,
iedere dinsdagmorgen van 09:00 tot 11:30 uur. Kom eens langs voor een praatje,
een kopje kofﬁe of thee of zomaar op zoek naar dat al lang gezochte boek en/of
kledingstuk. Het is een goede gelegenheid om mede gemeenteleden eens op een
andere manier te ontmoeten. Er is ook altijd een kerkenraadslid en/of pastoraal
medewerker aanwezig om een luisterend oor te bieden aan hen die daar behoefte
aan hebben. Zo proberen we ook vanuit de kerkenraad en pastoraat U de
gelegenheid te geven om langs te komen voor vragen en/of opmerkingen. Wij
verwelkomen u graag!
Bloemstuk - "Het Vaderhart van God" zal als thema ook terug te vinden zijn in de
zondagse bloemversieringen in de komende weken. Het "Vaderhart van God" stort
zijn liefde uit op elk moment - hier en nu en in de toekomst. Zijn liefdesbewijzen zijn
als parels aan een snoer geregen. Ze zijn te zien in zijn mensen, in zijn gemeente en
in zijn schepping. Open je ogen en laat je door deze liefde aanraken! Word er een
deel van - laat het bloeien en groeien: in jou en om je heen.
KINDERMIDDAG - D.V. 1 oktober hopen we op een leuke manier het evangelie te
delen met alle kinderen vanaf 4 jaar uit Ouddorp en omgeving. Er is onder andere
een voorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek! De kinderen mogen om 15:00 uur
gebracht worden en om 18:00 uur weer opgehaald worden. De kinderen hebben
dan al lekker gegeten. De deelname is gratis. Het belooft een hele gave middag te
worden. Nodig ook vriendjes en vriendinnetjes uit! VERGEET NIET OM UW KIND
AAN TE MELDEN! Geef je snel op via: kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl
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Ochtenddienst
NLB 150a:1
Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
NLB 150a:2
Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
NLB 150a:3
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
NLB 150a:4
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
NLB 103:1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
NLB 103:7
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
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HH 494
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp,
uw woord is een licht,
uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
HH 365:1
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
HH 365:2
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem, die verlossing geeft?
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.
HH 365:3
Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
NLB 441:5
Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
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dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.
NLB 441:6
Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!
HH 228:2
Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader,
stort uw liefd’ ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort uw liefde ook in mij.
HH 228:6
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.
NLB 103c:1
Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
NLB 103c:3
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
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Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
NLB 103c:5
Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!
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Avonddienst
NLB 413:1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
NLB 413:2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
NLB 413:3
Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
NLB 117a:1
Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.
NLB 117a:2
Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.
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DGO 068:1
Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons Eeuw’ge in de tijd.
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 280:5
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
NLB 280:6
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
Bemoediging - KVDN 452 (Jesaja 43:1-2a 5a Jeremia 29:12-13)
P. Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper en uw Formeerder…
G. Vreest niet, want ik heb u verlost,
P. Ik heb u bij uw naam geroepen,
G: Gij zijt Mijn.
P. Wanneer gij door het water trekt,
G. ben Ik met u,
P. gaat gij door rivieren,
G. zij zullen u niet wegspoelen,
P. als gij door het vuur gaat,
G. zult gij niet verteren
P. Want Ik de Here, ben uw God,
G. vrees niet want ik ben met u
P. Dan zult gij Mij aanroepen en Ik zal naar u horen,
G. dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart
OPW 6
Hij is Heer, Hij is Heer.
Hij is opgestaan, want Jezus,
Hij is Heer.
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Elke knie zal zich buigen,
elke tong zal belijden,
want Jezus, Hij is Heer.
U bent Heer, U bent Heer,
U bent opgestaan, want Jezus,
U bent Heer.
Elke knie zal zich buigen,
elke tong zal belijden,
dat Jezus, U bent Heer
NLB 755:2
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
NLB 119:6
O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.
NLB 241:1
Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde,–
o dat Gij mijn
geluk wilt zijn,
hoe zal ik ’t U vergelden?
NLB 241:2
Rijk ben ik in uw liefde en trouw;
o Here Jezus, zie ik bouw
op niets dan uw genade,
en nooit in tijd
of eeuwigheid
wordt mij die schat tot schade.

11

NLB 241:3
Uw woord is waarheid, – Gij berooft
mij nooit van wat het heeft beloofd:
uw trouw in dood en leven.
O Heer, omdat
Gij zijt mijn schat,
moet ik mijn hart U geven.
NLB 241:4
Nu valt de nacht. O mijn kleinood,
verspreid uw glans nog in de dood,
parel van grote waarde.
Blijf, Jezus, Gij,
het licht voor mij,
nu ’t donker wordt op aarde.
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