Zondag 25-09-2022
15e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Samendienst 11.05 uur
Ds. M. Kollenstaart
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.
Samendienst
Kerkenraadslid: Annelies v/d Hoven
M.m.v.: Gospelkoor

Avonddienst
Kerkenraadslid: Annelies v/d Hoven
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidende muziek
Inleidend lied: NLB 133:1,
PSOB 133:3, OPW 767
Welkom en mededelingen
Zingen: OPW 846
Morgengebed
Kinderlied:* KIND 77
Schriftlezing: Marcus 2:13-17
Zingen: OPW 599
Verkondiging
Zingen: OPW 399 + OPW 261
Dankgebed en voorbeden
Afsluiting
Zingen: DGO 80
Zegen
Uitleidende muziek
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: NLB 65:1,2
Votum en groet
Zingen: 705:1
Zingen: OPW 194
Psalmgebed - Psalm 107 (lezen)
Avondgebed
Zingen: OPW 40
Zingen: OPW 271
Zingen: OPW 59
Schriftlezing
Zingen: KVDN 135:1,2,3,4
Verkondiging
Zingen
Dankgebed en voorbeden
Zingen: NLB 237:1,2,3
Zegen
Uitleidend orgelspel
Collecte** (bij de uitgang)

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen kinderdienst.
De kinderen uit groep 7 & 8 en de jongeren blijven in de kerkdienst.
**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 al het zilver en het goud is van Mij, zegt de Here der heerscharen.”
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Agenda
Zondag 25 september
11.05 uur Ds. M. Kollenstaart
18.30 uur Ds. J. Smink
Maandag 26 september
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 27 september
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 28 september

Donderdag 29 september
Vrijdag 30 september
Zaterdag 01 oktober
15.00 uur Kindermiddag
voorstelling Matthijs
Zondag 02 oktober
09.30 uur Dhr. G. Westerkamp
11.00 Jeugdzolder en JoVo’s
18.30 uur Ds. O. Lohuis

Gebed gevraagd voor:
Jarig 24-09 - Br. J. Westhoeve,
Geboren - Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze dochter en zusje
Safira. Geboren op dinsdag 13 september 2022. Willem-Jan & Evaline Roozemond,
Vandaag 25-09 - In de Samendienst gaat voor ds. M. Kollenstaart, predikant in de
PKN gemeente Nessenlande en in de avonddienst gaat voor ds. J. Smink onze
voormalig predikant.
Koffiedrinken na de dienst - Is het opgevallen dat er nog steeds koffiedrinken is na
de ochtenddienst? Met hulp van velen van jullie kunnen we hiermee blijven
doorgaan. Is er een samendienst, zoals deze week, dan staat de koffie klaar vanaf
10.15 uur. Op de overige zondagen is er na afloop van de ochtenddienst tijd voor
ontmoeting met een bakje koffie of thee. Daarnaast is ook op de 1e zondag van de
maand na de avonddienst koffiedrinken. En als iemand wil helpen of iets lekkers
heeft voor bij de koffie, dat is altijd welkom! Koekjes graag voor de dienst of eerder
in de week met een briefje erop in de keuken neerleggen, dan komt het zeker goed
terecht. We hopen iedereen te ontmoeten.
Geprezen zij de Heer! - Mede namens mijn broer wil ik u allen hartelijk danken, die
op welke wijze dan ook rondom ons heen hebben gestaan. Uw gebeden hebben ons
gedragen en ze zijn verhoord. Tot hiertoe gaat alles goed met ons en is de nierdonatie geslaagd. Heel hartelijk dank voor alle medeleven. Hans en Bas van Dam.
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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
Het Bloemenstuk; thema: „Het Vaderhart van God" - In de komende weken zal
het basisstuk wel blijven - het hart, het rode doek en de kleine hartjes opgesteld als
kleine parels aan een parelsnoer, bedoeld om Gods liefde voor te stellen. Afgelopen
zondag stond de viering van het Avondmaal centraal in de dienst. God bewijst ons
zijn liefde doordat zijn Zoon sterft voor deze wereld - grijpbaar en begrijpbaar in
brood en wijn. Blauwe druiven en brood kwamen terug in de bloemdecoraties. Op
14 september vond de zeer inspirerende avond met Henk Bruggeman over het
thema plaats en nu zijn de eerste kleine groepen begonnen - 10 in totaal.
Verschillende pompoenen symboliseren de diversiteit van de groepen. Elke
pompoen heeft een klokhuis met vele kleine zaadjes die kunnen rijpen en nieuwe
vruchten voortbrengen. Laten we samen op reis gaan (wandelschoenen) om Gods
liefde op een nieuwe en andere manier te ontdekken. God wacht op ons.
Jubileumactiviteit: toneelvoorstelling – Op zaterdagavond 15 oktober is er in
onze kerk de toneelvoorstelling ‘Ontmoeting met gevolgen’. Het stuk gaat over de
vrouw van Menno Simons en een doopsgezinde vrouwelijke voorganger die
misschien wel haar achter-achter-achter kleindochter had kunnen zijn. Beide
vrouwen maken in hun eigen tijd een keuze op basis van een bijzondere ontmoeting.
In de voorstelling kijken ze gezamenlijk terug op de gevolgen die deze persoonlijke
keuze heeft gehad voor hun levensloop. Korneel Roosma - de Vries, voormalig
voorganger van de doopsgezinde gemeente Holwerd, heeft het stuk geschreven en
speelt beide rollen. De prijs is bewust laag gehouden om veel mensen in de
gelegenheid te stellen de voorstelling te bezoeken. Een kaartje kost 400 eurocent,
ofwel één eurocent voor elk jaar dat de gemeente bestaat. Het is bovendien een
goede gelegenheid om meer over de boeiende doopsgezinde geschiedenis te leren.
Misschien kunt u zelfs iemand uitnodigen om mee te gaan. Vooraf reserveren is
mogelijk via het formulier op de website. Aanvang 20:00 uur, van harte aanbevolen!
Opbrengst collecte
Opbrengst collecte Diaconaal fonds 7 augustus jl. € 111,65
Gift voor Voedselbank Goeree-Overﬂakkee € 20,KOEH 10 juli jl. € 275,80
Giften voor stichting ZOA € 35,Giften voor GO Church € 120,-
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Samendienst
NLB 133:1
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.
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.
OPW 767:A(1)
Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie,
als broers en als zussen, om elkaar geven
en open en eerlijk met elkaar omgaan,
de vrede bewaren en eensgezind leven.
OPW 767:B(1)
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven:
de zegen van God, een eindeloos leven.
OPW 767:A(2)
Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie,
als broers en als zussen, om elkaar geven
en open en eerlijk met elkaar omgaan,
de vrede bewaren en eensgezind leven.
OPW 767:B(2)
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven:
de zegen van God, een eindeloos leven.
OPW 767:C
INSTRUMENTAAL
OPW 767:B(3)
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven:
de zegen van God, een eindeloos leven.
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OPW 767:B(4)
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven:
de zegen van God, een eindeloos leven.
OPW 846:A1
U bent een Vader die zingt en juicht over ons,
uw ogen vol trots en trouw zijn op ons.
Nog voor ons bestaan ging uw hart naar ons uit
en uw liefde laat ons nooit meer los.
U bent een Vader die zingt en juicht over ons,
OPW 846:B¹(1)
Abba, onze Vader. Abba, wij zijn van U.
INSTRUMENTAAL 8 maten
OPW 846:A2
U bent een Vader die zingt en juicht over ons,
U neemt ons bij de hand en danst met ons.
Niets in ons bestaan zal U ooit ontgaan,
want uw liefde laat ons nooit meer los.
U bent een Vader die zingt en juicht over ons,
OPW 846:B¹(2)
Abba, onze Vader. Abba, wij zijn van U.
Abba, onze Vader. Abba, wij zijn van U.
OPW 846:C(1)
U vond ons verloren in slavernij,
uw liefde greep in en U kocht ons vrij.
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: Abba.
OPW 846:C(2)
Dicht bij uw hart, terug van weggeweest,
komen wij thuis bij uw welkomstfeest.
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: Abba.
Bij U verdwijnt onze onzekerheid
en vinden wij onze identiteit.
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: Abba.
Nu zijn wij van U en U bent van ons
en dat staat vast wat ons ook overkomt.
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: Abba!
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OPW 846:B²(1)
Abba, onze Vader. Abba, wij zijn van U.
OPW 846:B²(2)
Abba, onze Vader. Abba, wij zijn van U.
KIND 77:Refrein
God kent jou
vanaf het begin
Helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

)
)
)
)
) 
)

)
) 2x



En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou
(ja, Hij houdt van jou)
Ja, Hij houdt van jou en mij. (Refrein)
OPW 599:A1
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
OPW 599:A2(1)
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
OPW 599:B(1)
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
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OPW 599:A2(2)
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
OPW 599:B(2)
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
OPW 599:B(3)
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
OPW 599:CODA
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
OPW 399
Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.
Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
zolang ik leef.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
zolang ik leef.
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OPW 261
Abba Vader, Abba Vader,
heel mijn ziel roept uit naar U.
Abba Vader, Abba Vader,
ik zal altijd van U houden, Heer.
DGO 80:1
De zegen van God, onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan.
Hij zal ons behoeden, bewaren,
en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
DGO 80:2
Genade van Christus de Here,
Zijn waarheid zij ons tot licht,
om steeds meer Zijn liefde te leren,
te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
DGO 80:3
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
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Avonddienst
NLB 65:1
De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.
NLB 65:2
Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.
NLB 705:1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!
OPW 194
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
OPW 40
ALLEN
Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
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V: Halleluja,
V: halleluja,

M: Men kan niet leven van brood alleen,
M: maar van ieder woord,

V: Halleluja,
V: hallelu, halleluja.

M: dat door de HEER gesproken wordt.
M: Hallelu, Halleluja.

V: Men kan niet leven van brood alleen,
V: maar van ieder woord,

M: Halleluja,
M: halleluja,

V: dat door de HEER gesproken wordt.
V: Hallelu, Halleluja.

M: Halleluja,
M: hallelu, halleluja.

V: Halleluja,
V: halleluja,

M: Bidt en u zal gegeven zijn,
M: Zoekt en gij zult het zien.

V: Halleluja,
V: hallelu, halleluja.

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.

M: Halleluja,
M: halleluja,

V: Klopt en de deur zal voor u opengaan. M: Halleluja,
V: Hallelu, Halleluja.
M: hallelu, halleluja.
OPW 271
Want U bent machtig,
Koning en God.
U bent de vredevorst,
eeuwig en trouw.
Refrein:
Heer, wij staan voor U, geprezen zij uw naam.
Wij zien U in uw heerlijkheid en buigen voor uw troon.
U bent de Heer en wij willen U behagen.
Wij brengen U de eer met heel ons hart.
OPW 59
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.
O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn.
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KVDN 135:1
Als gij naar mijn woorden luistert die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken, wijzen u de goede weg.
KVDN 135:2
Als gij naar mijn woorden luistert die van Mij geschreven staan
zullen zij van vrede spreken die er schuil gaat in mijn naam.
KVDN 135:3
Als gij naar mijn woorden luistert, ze van harte wilt verstaan
zullen zij de Vader tonen zult gij niet verloren gaan.
KVDN 135:4
Als gij naar mijn woorden luistert brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods kind herboren, ademt gij zijn levensgeest.
NLB 237:1
O zalig licht, Drievuldigheid,
die één in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in nacht,
o licht, houd in ons hart de wacht.
NLB 237:2
U loven w´ in de dageraad,
U smeken wij des avonds laat,
geef dat ons lied uw lof verspreidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
NLB 237:3
Aan God de Vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest die troost en leidt
zij lof nu en te allen tijd.
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