Zondag 16-10-2022
18e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. H. Groeneboer
“Het waarachtige gesprek, dialogisch leven”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. E.M. de Jong
“1 = genoeg”

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: Ben Scholten
Musicus: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus: Henk Tebrugge

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PSOB 17:1,2,3
Votum en groet
Zingen: JDH 73:1,2,3
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 356
Morgengebed
Zingen: PSOB 73:1,6
Schriftlezing: PS 17:1-7 (NBG)
Zingen: PSOB 73:12,13
Schriftlezing: Johannes 14:1,-9
Verkondiging
Zingen: OPW 7
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPW 392
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: DNP 118:1,5
Votum en groet
Zingen: NLB 568a
Inleiding op de dienst
Zingen: HH 367
Avondgebed
Zingen: Woord dat ons oproept
(melodie NLB 601)
Schriftlezing: Micha 6:8
Mattheüs 25:14-19 (NBV)
Zingen: OPW 805
Verkondiging
Zingen: NLB 1005:1,3,4
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: JDH 928:1,2
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.
“Ik zal u vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed.”
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Agenda
Zondag 16 oktober
09.30 uur Dhr. H. Groeneboer
11.00 uur Jeugdzolder en JoVo’s
18.30 uur Ds. E.M. de Jong
Maandag 17 oktober
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 18 oktober
09.00 uur Open kerk

19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 19 oktober
Donderdag 20 oktober
Vrijdag 21 oktober
Zaterdag 22 oktober
Zondag 23 oktober
11.05 uur Ds. M. Kollenstaart
18.30 uur Pastor H. van Dam

Gebed gevraagd voor:

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 heeft vakantie t/m 31 oktober. Daarom wordt de
pastoraatmail niet gelezen. Bij nood kunt u contact op nemen met Annelies van den
Hoven 0630535823
Vandaag 16-10 - In de ochtenddienst gaat voor de heer H. Groeneboer. Hij is
schrijver, spreker en coach. In de avonddienst gaat voor ds. E.M. de Jong, predikant
in de Hervormde Gemeente van Simonshaven-Biert.
Vooraankondiging! Collecte 23 oktober - 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 dan 4.600
slaveneigenaren en andere criminelen. Lees meer over hun doel op www.ijmnl.org.
Uw donatie is een bijdrage tegen onrecht, laten we met elkaar de strijd aangaan!
Van de oliebollenbakker - Voor zaterdag 29-10 (Knapzakroute) zoek ik nog wat
hulp. Er is 1 persoon nodig voor het maken van het deeg of voor het scheppen
van de oliebollen van. ca. 7.00-12.00 uur. Er is ook iemand nodig om te helpen met
het opruimen en schoon te maken van ca. 14.00-16.00 uur. Graag een berichtje naar
Kees Nagtegaal 06-11263560 of via de mail 3248xb7@hetnet.nl
Bedankt! - Voor alle kaarten, telefoontjes en andere blijken van belangstelling
rondom mijn verjaardag, wil ik u hartelijk danken. Het heeft mij en mijn man goed
gedaan. Vriendelijke groet Cootje Elscot
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Dankbaar - Hartelijk dank voor alle attenties, bloemen, kaarten, appjes en
mondelinge felicitatie’s ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. Het was
overweldigend! Ineke en Dick Meijer.
Collecte - Collecte voor Eurorelief (Vluchtelingen op Lesbos) heeft € 557,67
opgebracht en de collecte tijdens Youth Event voor Stichting Mission Prison was
€ 137,21.
Reformatieherdenking in de Herv. kerk van Goedereede - Wat heeft de
reformatie ons te zeggen Anno Domini 2022? Door alle eeuwen heen hebben
mensen gezocht naar houvast. Naar een veilige haven, waar toevlucht genomen en
rust gevonden wordt. Waar vindt u die? Ook Luther (1483-1546) zocht daarnaar,
maar door de werken en de vele opgelegde plichten werd het doel niet bereikt en
gaf het ook geen rust en vrede in het hart. Tijdens die zoektocht naar het doel van
het leven en het “behoud” van de mens, herontdekte hij, nu ruim vijf eeuwen
geleden, en met en na hem ook verschillende reformatoren de eenvoud van de
genade dat alleen Jezus Christus de weg de waarheid en het leven is. Het gaat hier
niet om de mens, maar wat heeft God voor de mens gedaan en in deze
afhankelijkheid kunnen we onze Schepper en Verlosser eren, loven en prijzen. Die
bijzondere ontdekking willen we D.V. zaterdagavond 29 oktober a.s. met de
gezamenlijke protestantse kerken op de kop van het eiland (ook DGO) herdenken in
een Reformatiebijeenkomst, die gehouden zal worden in de Herv. kerk van
Goedereede. Aanvang 19:30 uur. We mogen deze avond vanuit Bijbelsperspectief
het antwoord vinden op wat de reformatie ons ook nu nog te zeggen heeft.
Deelnemende predikanten van Ouddorp, Goedereede en Stellendam zullen aan
deze avond meewerken, er is een overdenking (meditatie) en een declamatie. Ook
het bekende Lutherlied zal niet ontbreken. Bij de uitgang is er een collecte voor de
Stichting “In de rechte straat”. U bent van harte welkom.
Bedankt - Beste gemeente, Bedankt voor alle kaarten en andere berichtjes die ik
mocht ontvangen voor mijn verjaardag. Het heeft ons goed gedaan. Flip van
Oostenbrugge.
Doopsgezind wereldwerk conferentie - Onze gemeente is uitgenodigd voor de
Doopsgezind wereldwerk conferentie op 22-10-2022, in Dopersduin te Schoorl, om
aanwezig te zijn met ons graanproject, wat behoort bij ons 400-jarig bestaan. We
zien er naar uit om ons graan, meel en brood mee te nemen. Het thema is -wereld
van verschil-, dat thema wordt voor jong en oud actief uitgebeeld. U bent van harte
uitgenodigd om mee te gaan. Er worden ook comforts (zelf gemaakte gestikte
dekens) verzameld en school-kits gevuld, om te verzenden. Dat is het project van
het wereldwerk dit jaar. Meer info is te vinden op de website:
www.dgwereldwerk.nl/dnieuws.php?nr=64789 of vraag Rini Hameeteman.

Ochtenddienst
PSOB 17:1
't Behaag' U, HEER, naar mijn gebed,
Geschrei en goede zaak te horen;
'k Vermoei met geen bedrog Uw oren;
Dat heeft mijn lippen niet besmet.
Vergun mij dan mijn klacht t' ontvouwen;
Laat voor Uw heilig aangezicht,
Mijn recht gesteld zijn in het licht;
Uw oog de billijkheid aanschouwen.
PSOB 17:2
Gij toetstet mij bij dag en nacht;
Gij vondt mij trouw, in vreugd' of smarte;
De mond sprak steeds de taal van 't harte;
Door beiden is hun plicht betracht.
Wat ook de zondaar aan moog' vangen,
Ik heb voor zijn afschuw'lijk pad
Een haat, een afkeer opgevat;
Ik gruw van zijn verkeerde gangen.
PSOB 17:3
Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.
JDH 73:1
Zie ons wachten aan de stromen,
Aan de oever der rivier;
Straks zal onze Bootsman komen,
En wij varen af van hier.
Refrein:
Hoe de storm ook moge woeden,
Op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.
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JDH 73:2
Door de kille, kille stromen,
Gaan wij naar het Godspaleis;
't Eng'lenlied klinkt uit de verte
En verkwikt ons op de reis.
Refrein:
Hoe de storm ook moge woeden,
Op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.
JDH 73:3
Reeds zien wij de gouden straten,
Van de hemelstad, zo schoon;
Horen wij d' ontelb're schare
Juub'lend juichen voor Gods troon.
Refrein:
Hoe de storm ook moge woeden,
Op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.
HH 356:1
Voor de zieken, voor de armen,
voor de mensen met verdriet,
voor het kind dat blijft proberen,
maar toch denkt: ‘Het lukt me niet’,
voor de zwerver die moet zwerven,
en geen plek heeft waar hij hoort,
is er altijd nog die Ene,
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’
Refrein:
Kom aan boord, ook voor jou
is er een plekje waar je hoort.
Laat de hoop niet langer varen.
Kom aan boord!
Sta niet doelloos aan de kant,
want er is een hart vol liefde.
Pak die uitgestoken hand!
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HH 356:2
Voor het meisje dat blijft denken:
‘Alles gaat bij mij steeds mis’,
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is,
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord,
is er altijd nog die Ene,
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ (Refrein)
PSOB 73:1
Ja waarlijk, God is Isrel goed,
Voor hen, die rein zijn van gemoed;
Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen,
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,
Mijn voeten waren in mijn leed
Schier uitgeweken, en mijn treên
Van 't spoor der godsvrucht afgegleên.
PSOB 73:6
Dan peinst de ziel: is 't waar, zou God
Ook weten van mijn droevig lot?
Zou d' Allerhoogste van mijn klagen
En bitt're rampen kennis dragen?
Zie, dezen, hoe godd'loos en wreed,
Zijn evenwel bevrijd van leed;
De rust volgt hen op al hun paân,
En hun vermogen groeit steeds aan.
PSOB 73:12
'k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten, Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid.
PSOB 73:13
Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
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OPW 7
Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid, zingt ’t gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door, eeuwig met ’t engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Zebaoth. Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol. Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol. Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja. Amen.
OPW 392
Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vóór U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.
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Avonddienst
DNP 118:1
De HEER is goed, Hem moet je eren;
Zijn liefde houdt voor altijd stand.
Laat Israël het proclameren:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’
Herhaal het zingend, priesterkoren:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’
Al wie de HEER dient, laat het horen:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’
DNP 118:5
Zet nu de tempelpoort wijd open,
de poort van de gerechtigheid,
zodat ik blij het pad kan lopen
dat naar de HEER, mijn redder, leidt.
Hier gaan rechtvaardigen naar binnen;
ze gaan de poort al zingend door.
Met U, HEER, mocht ik overwinnen;
daar dank ik U van harte voor!
NLB 568a:1
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
NLB 568a:vertaling
Waar vriendschap en liefde is, daar is God.
HH 367
Wij blijven geloven
dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping
een plan met ons heeft,
waarin zich zijn heil
en mijn twijfel verzoenen
en dat aan elk leven
betekenis geeft.
En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten,
verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan
uitzichtloos lijkt.
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En dat Hij ons telkens
de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld
van steen en metaal
om buiten onszelf
voor de ander te leven:
ons kleine begin
van zijn groot ideaal.
Dat werk’lijkheid wordt
als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs
naar de horizon richt.
En ’t morgenrood rijst,
dat zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden
kleuren van licht.
Woord dat ons oproept (melodie NLB 601)
Woord dat ons oproept om te leven, Woord van de Heer, dat leven geeft.
Licht dat aan ieder is gegeven Die in het spoor van Jezus leeft.
Dat woord wil licht zijn op de wegen die mensen gaan – hun leven lang.
Dat woord komt telkens ons weer tegen, houdt ons geloven aan de gang.
Woord dat ons oproept echt te leven, woord van de Heer, dat leven is.
Veelkleurig licht, wil ons omgeven, dan krijgt ons leven beter zicht.
Veelstemmig woord, wij willen horen wat U ons nu te zeggen heeft.
Laat ons opnieuw worden geboren, opdat een ieder van ons leeft.
OPW 805:A1
Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.
OPW 805:2
Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.
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OPW 805:B
INSTRUMENTAAL
OPW 805:C3
Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.
OPW 805:C4
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
OPW 805:D
Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.
NLB 1005:1
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
NLB 1005:refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.
NLB 1005:3
Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
NLB 1005:refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.
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NLB 1005:4
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
NLB 1005:refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.
NLB 928:1
Hoe ik ook ben
in donker gehuld,
nog wacht mij de morgen.
NLB 928:2
Hoe ik ook ben
verloren geraakt,
nog draagt mij een engel.
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