Zondag 09-10-2022
17e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. E. van Winkelhoff
“Het feest kan beginnen!”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. L. Krüger
“Waarom de vader zijn verloren zoon
niet in zijn waarde wilde laten”

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
Aanvangslied: PS 84:1,3,6
Votum en groet
Zingen: OPW 174
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 428
Morgengebed
Zingen: GEZ 357:3,4,5,6
Schriftlezing: Johannes 2:1-12 (NBV)
Zingen: GEZ 74:1,4,5
Verkondiging
Zingen: GEZ 166:3,4
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPW 733
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 68:2,7
Stil gebed, votum en groet
Zingen: NLB 705:1,2
Inleiding op de dienst
Zingen: ELB 186
Woorden voor het leven
Geloofsbelijdenis
Zingen: NLB 105:1
Avondgebed
Zingen: ELB 377:1,2,3
Schriftlezing: Lucas 15:11-24 (NBV)
Verkondiging
Zingen: NLB 723:1,2
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 675:1
Zegen
Zingen: NLB 675:2
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
ons zendingsproject “Children for Peace”. We ondersteunen
vredesonderwijs aan de zondagscholen van de GKMI in Solo, Indonesië.
Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’
“Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.”
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Agenda
Zondag 09 oktober
09.30 uur Dhr. E. van Winkelhoff
18.30 uur Ds. L. Krüger
Maandag 10 oktober
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 11 oktober
09.00 uur Open kerk
19.00 uur Gospelkoor
Zingen in De Vliedberg
Woensdag 12 oktober

Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober
19.00 uur Activiteit jeugd
Zaterdag 15 oktober
20.00 uur Toneelvoorstelling
‘’Uit de schaduw’’
Zondag 16 oktober
09.30 uur Dhr. H. Groeneboer
18.30 uur Ds. E.M. de Jong

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 = Omzien naar elkaar. Een eindje met je meelopen op je weg van zorg;
voor en met je bidden. Om zo ondersteuning te geven, waar het nodig is en waar het
kan. Deze taak doen we ook als gemeente. Naast de groeigroepen is er is ook een
team van pastorale medewerkers in de gemeente aangesteld. Zij willen er voor u
zijn bij vreugde en verdriet, of zorgen. Laat ons weten als u behoefte heeft aan
pastorale zorg. Dan kunnen we u tot steun zijn! Met elkaar in vertrouwen op weg
met de Heer. Anneke Akershoek, taakgroep pastoraat, 0622097622 mail:
pastoraat@doopsgezindouddorp.nl Annelies van Hoven, namens de kerkenraad
Vandaag 09-10 - In de ochtenddienst preekt dhr. E. van Winkelhoff, werkzaam bij
Koinonia en in de avonddienst ds. L. Krüger uit Barendrecht.
Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te
gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de
houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder
heeft. De krat in de kerk staat klaar!
Gospelkoor - D.V. dinsdag 11 oktober zijn wij als gospelkoor uitgenodigd om te
komen zingen in De Vliedberg. Het belooft een mooie avond te worden met veel
opwekkingsliederen, psalmen en medleys. Het zou heel leuk zijn als
belangstellenden vanuit onze gemeente aanwezig zijn om mee te zingen en
luisteren. De avond begint om 19.00 uur, iedereen is van harte uitgenodigd.
Vooraankondiging! Collecte 23 oktober is voor IJM - International Justice
Mission (IJM) bevrijdde meer dan 76.000 slachtoffers uit slavernij en andere
vormen van geweld. Wij hielpen lokale autoriteiten bij de veroordeling van meer
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dan 4.600 slaveneigenaren en andere criminelen. Doel van IJM is rechtssystemen te
versterken en daarmee de meest kwetsbaren te beschermen tegen een plaag van
geweld, zoals slavernij en mensenhandel. Zie ook www.ijmnl.org. Uw donatie is een
bijdrage tegen onrecht, laten we met elkaar de strijd aangaan!
Tweede collecte voor “Children 4 Peace” - In 2019 hebben enkele mensen uit onze
Gemeente kinderen en kinderwerkers ontmoet van de GKMI kerken in Solo,
midden Java. De kinderen krijgen onderwijs hoe zij vredestichters kunnen zijn in
naam Jezus. In hun eigen leven, op school en in hun stad Solo. In 1998 zijn er grote
rellen in Solo geweest. Met name ds. Agus heeft contact gezocht en gekregen met
de leider van Hezbollah in Solo. Na een proces van wantrouwen, bidden voor je
vijanden, gesprekken, elkaar helpen is er heling gekomen. De leider van de
Hezbollah heeft de wapens neergelegd. Nu is er samenwerking tussen de
Mennonieten en Hezbollah op het gebied van rampenbestrijding zoals een
gezamenlijke ambulance en brandweer. Ds Agus en Hezbollahleider Yani hebben we
bezocht. Zij zijn vrienden geworden en hebben samen een boek geschreven over dit
proces. De GKMI kerken willen de kinderen leren vredestichters te zijn. Dit steunen
wij. Er is een mooie band ontstaan tussen kinderwerk in Solo en de kinderen van
onze Gemeente.
29 oktober - In de vorige Weekbrief is er al het één en ander verteld m.b.t. de
Knapzakroute en alles wat er verder nog georganiseerd wordt. Het beloofde
bestelformulier laat nog even op zich wachten en wordt een weekje later. Voor de
nieuwe herfst- en wintercollectie kan er nog kleding ingeleverd voor de verkoop. Er
wordt altijd goed gebruik gemaakt van ons aanbod aan 2e hands kleding. Voor de
boeken geldt hetzelfde. Wij zijn altijd op zoek naar nog mooie, gave en actuele
boeken. De kleding mag bij de trap in de hal neergezet worden met daarbij een
briefje “voor verkoop”. De boeken mogen bij de boekenkast neergezet worden. Voor
leuke spullen kunt u ook eens kijken bij onze digitale Verkoophoek op Facebook.
Wilt u aansluiten bij de Activiteitencommissie of helpen bij onze activiteit op 29
oktober en Winterfair? Graag even een mail naar
activiteitencommissie@doopsgezindouddorp.nl. Wij zijn op zoek naar u, naar jou!

Ochtenddienst
PS 84:1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.
PS 84:3
Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.
PS 84:6
Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen
HEER, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.
OPW 174
Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.
Tegenstem vrouwen:
Wij juichen, tot eer van onze God, die ons liefheeft.
Wij juichen, tot eer van onze God.
Liefde bedekt zijn schepping, de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten, Jezus, die blinden genas, verrees.
Tegenstem vrouwen:
Liefde is zijn schepping, zou Hij jou vergeten.
Wees als een boom die vruchtdraagt, ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water, Jezus, de bron voor altijd, verrees.
Tegenstem vrouwen:
Wees een boom die vruchtdraagt, drink het levend water.
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HH 428 Refrein:
Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.
Als je ’s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes die de Heer bij name kent. (Refrein)
En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet. (Refrein)
GEZ 357:3
God en mens, die gaf aan het kruis uw leven,
roep ons uit het graf, dat wij met U leven.
Laat ter bruiloft komen, door U aangenomen,
al uw vromen.
GEZ 357:4
Water werd tot wijn
waar Gij hebt gesproken.
Laat geschonken zijn,
met het brood gebroken,
méér dan wijn: uw wezen,
brood dat ons van vrezen
doet genezen.
GEZ 357:5
Eind en oerbegin,
bron die ons wil drenken,
wijnstok, plant ons in
als uw groene ranken;
Lam en Herder tevens,
Waarheid, Weg en Leven,
ons gegeven.
GEZ 357:6
Eerstgeboren stem,
spreek de taal der dingen,
leer ons het geheim
van uw heil bezingen.
Noem met nieuwe namen
wie hier tot U kwamen.
Eeuwig amen.
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GEZ 74:1
Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en met Maria.
GEZ 74:4
Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
GEZ 74:5
Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.
GEZ 166:3
In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was.
Laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond!
GEZ 166:4
Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
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OPW 733:A1
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.
OPW 733: B(1)
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.
OPW 733:A2
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.
OPW 733: B(2)
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.
OPW 733:A3
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.
OPW 733: B(3)
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.
OPW 733: B(4)
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.
OPW 733:coda:
Verheerlijk zijn heilige naam. ↑↑↑
Verheerlijk zijn heilige naam.
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Avonddienst
NLB 68:2
Draag op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van ’t verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, Here in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.
NLB 68:7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
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!
NLB 705:2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.
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ELB 186:1
Leid mij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in 't barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.
ELB 186:2
Laat mij zijn een godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.
ELB 186:3
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.
NLB 105:1
Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.
ELB 377:1
U bid ik aan, o macht der liefde,
die zich in Jezus openbaart.
God zocht ook mij, hoezeer 'k Hem griefde;
voor mij ook kwam zijn Zoon op aard.
'k Vergeet mijzelf, waar 'k in de golven
van zulk een liefde word bedolven.
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ELB 377:2
Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen
en hoe verlangt uw hart naar mij?
Gij komt mij met uw liefde tegen,
opdat ook ik de uwe zij.
Gij, trouwe Heer, hebt mij verkoren:
U wil ik eeuwig toebehoren.
ELB 377:3
U wil ik zoeken, U mij geven;
bij U slechts vind ik lafenis.
In U alleen heb ik het leven
en niet in 't geen van de aarde is.
Bij U is rust, bij U verblijden;
U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.
NLB 723:1
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
NLB 723:2
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
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NLB 675:1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
NLB 675:2
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
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