Zondag 23-10-2022
19e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Samendienst 11.05 uur
Ds. M. Kollenstaart
“Vaderhart van God”
Avonddienst 18.30 uur
Pastor H. van Dam
“Als de hemel opengaat”

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: Hans van Dam
Musicus: Youth Event band

Avonddienst
Kerkenraadslid: Hans van Dam
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidende muziek (YE 033)
Inleidend lied: YE 027 (OPW 769)
Welkom en mededelingen
Zingen: OPW 769
Morgengebed
Kinderlied:* HH 110
Schriftlezing: Lukas 15:11-12, 20-23
Efeziërs 1:3, Hebreeën 2:5-11 (BB)
Zingen: OPW 849
Verkondiging
Zingen: OPW 626
Dankgebed en voorbeden
Collecte** en afsluiting
Slotlied: SELA06 15
Zegen
Uitleidende muziek

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 42:1,3
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: OPW 407
Avondgebed
Inleiding op de dienst: “De hemel
raakt de aarde aan
Zingen: “ZGZ 217:1,2,5
Schriftlezing: Genesis 28:10-22
Schriftlezing: Johannes 1:43-52
Zingen: JDH 33
Verkondiging
Zingen: SELA 10:18
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPW 44:1,2
Zegen
Zingen: OPW 44:3
Muziek na de dienst
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.
De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor International
Justice Mission. Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’.
“Zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles
zal u bovendien geschonken worden.”
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Agenda
Zondag 23 oktober
11.05 uur Ds. M. Kollenstaart
18.30 uur Pastor H. van Dam
Maandag 24 oktober
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 25 oktober
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 26 oktober

Donderdag 27 oktober
15.00 uur 55+ Middag
Vrijdag 28 oktober
Zaterdag 29 oktober
09.00 uur Knapzakroute
19.30 uur Reformatieherdenking in Goedereede
Zondag 30 oktober
09.30 uur Ds. J. de Haan
18.30 uur Ds. N. van der Leer

Gebed gevraagd voor:

Jarig 25-10 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 heeft vakantie t/m 31 oktober. Daarom wordt de
pastoraatmail niet gelezen. Bij nood kunt u contact op nemen met Annelies van den
Hoven 06 305 358 23
Vandaag 23-10 - In de Samendienst gaat voor ds. M. Kollenstaart, predikant in de
PKN gemeente Nessenlande. In de avonddienst gaat voor pastor H. van Dam uit
Elburg. Hij is voorganger in de evangeliegemeenten Meppel en Zwolle.
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 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
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mensenhandel. Zie ook www.ijmnl.org. Uw donatie is een bijdrage tegen onrecht,
laten we met elkaar de strijd aangaan!
4 november start de pre Marriage Course / Heb je verkering, staat de bruiloft al
gepland of zijn jullie 2 jaar of jonger getrouwd. Wat is er mooier dan samen
wegdromen over jullie toekomst. Een goed moment om te investeren in elkaar en in
jullie relatie! Tijdens de pre Marriage Course heb je tijd om samen stil te staan bij
onderwerpen waar ieder stel mee te maken krijgt. Jullie krijgen tools om na te
denken over thema’s als communicatie, conﬂict, toewijding, verbinding en avontuur.
Er is een ﬁjne balans tussen serieuze gesprekken en gezelligheid. In vijf
bijeenkomsten leren jullie elkaar en jezelf nóg beter kennen. De avonden zelf zijn als
een date night ingericht, waarbij je écht samen een avondje uit bent en tijd en
aandacht voor elkaar centraal staan. Met een hapje en een drankje verdiepen we
ons inhoudelijk in een thema. Ontdek tijdens deze cursus nog meer van elkaar, jezelf
en de kracht van jullie relatie en hoe mooi God het huwelijk heeft bedacht.
Heb je interesse, wil je meer informatie of meld je alvast aan. Spreek ons aan of
stuur een berichtje. Eerste avond: D.V. vrijdag 4 november aanstaande 19:30 tot
21:30 uur. Locatie: Goedereede, de Ark. Kosten: gratis. We zien er naar uit!
Niels & Naomi Voogd, 06 119 389 18.
Actie Schoenendoos - De actie gaat weer van start. Vele kinderen krijgen een ﬂyer
mee van school. U kunt ook meedoen, als u geen kinderen meer op school hebt. De
folders liggen in de hal. Neem gerust mee en vul een doos. De kinderen zullen u
dankbaar zijn. De uiterste inleverdatum is zondag 20 november. Doet u ook mee?
Dank namens de kinderen. Mocht u geen schoenendoos hebben, dan staan er lege
dozen bij de folders om mee te nemen en gevuld en versierd terug te brengen.
55+ Middag - Op D.V. donderdag 27 oktober a.s. zal onze maandelijkse 55+ middag
weer zijn. Deze middag zal in het teken staan van “zending” op ons eiland. Youth for
Christ Nederland (jongeren voor Christus Nederland) is met Gods leiding en hulp
sinds enkele jaren met een vast team en veel vrijwilligers op ons eiland werkzaam
onder onze jongeren. Deze middag zullen ze een presentatie verzorgen van hun
werk op ons eiland. Heeft u hart voor jongeren, en wie heeft dit niet want het is
onze toekomst, dan bent u deze middag aan het juiste adres. Alleen gaanden, jong
en ouder, mensen die belangstelling hebben voor jongeren en alle 55+ ers zijn deze
middag van harte welkom.

Samendienst
OPW 769
Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.
Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.
Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.
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Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.
INSTRUMENTAAL
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.
YE 033
- MANNEN Ontzagwekkend is uw heiligheid.
(..!) Grenzeloos uw grote kracht.
Onbetwistbaar soevereine God,
mijn hart is vol ontzag.
- VROUWEN Fascinerend mooi is uw persoon.
Uw karakter is volmaakt.
Oogverblindend licht wanneer U spreekt,
het Woord dat mensen raakt.
- MANNEN (hoog), VROUWEN (laag) Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
- MANNEN Uw barmhartigheid is eindeloos,
(.!) van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Liefdevol ontfermend is uw hart,
uw trouw duurt voor altijd.
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- VROUWEN Uw genade is zo weergaloos.
Alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet,
uw oordelen zijn recht.
- MANNEN (hoog), VROUWEN (laag) Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
INSTRUMENTAAL
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
HH 110
Dit is mijn hand en dat mijn voet,
’k heb ze allebei nodig.
Waar moet ik heen als één het niet doet?
Niets is er overbodig.
’k Heb mijn voeten nodig om te lopen
en mijn handen om mijn schoenen vast te knopen.
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel,
alles is nodig, niets te veel.
Alles is nodig, niets te veel.
Mijn hand kan niet zeggen tegen mijn voet:
‘Ik heb jou niet nodig’.
Stel je eens voor dan ging het niet goed.
Niets is er overbodig.
Want al kan ik met mijn handen ballen,
zonder mijn voeten zou ik op mijn snufferd vallen.
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar,
alles is nodig, voor elkaar.
Alles is nodig, voor elkaar.
Ik ben de hand en jij de voet,
wij zijn allebei nodig.
Wat ik niet kan, kan jij juist goed.
Niemand is overbodig.
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Jij bent gemaakt om mee te spelen,
te lachen en te huilen en alles mee te delen.
Niemand is minder, niemand is meer,
ieder is nodig, bij de Heer.
Ieder is nodig, bij de Heer.
INSTRUMENTAAL
OPW 849
Ik hou van U.
Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.
Uw zachte stem
leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U, in de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel

leg ik voor U neer.

Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij.
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Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel

leg ik voor U neer.

Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.
Ja, ik zing van de goedheid van God.
OPW 626
Eindeloos, zo eindeloos,
uw liefde is zo groot.
Het kruis sprak uw genade uit voor mij.
't Is nooit gezien
en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Eindeloos, zo eindeloos,
uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan uw machtig werk nu zien.
De grootsheid van uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!
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Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
U liet mij opnieuw uw wonderen zien,
uw liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld
is ooit zo mooi als U.
U liet mij opnieuw uw wonderen zien,
uw liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld
is ooit zo mooi als U.
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Ik zing, ik zing voor U,
ik zing, ik zing voor U,
ik zing, ik zing voor U,
prachtige God!
Ik zing, ik zing voor U,
ik zing, ik zing voor U,
ik zing, ik zing voor U,
prachtige God!
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
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SELA06 15
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
INSTRUMENTAAL
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
INSTRUMENTAAL
O naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
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Avonddienst
PS 42:1
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
PS 42:3
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.
OPW 407
O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
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tot in de dood
gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam. (refrein)
Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij! (refrein)
ZGZ 217:1
God zij geloofd! Hier zijn wij in zijn naam,
dit is zijn huis, Hem willen wij aanbidden.
De hemel stelt een tafel in ons midden,
de Vader wenkt, Hij roept ons hier tezaam.
ZGZ 217:2
Hier is de Schrift geopend neergelegd,
hier is het boek dat vol is van Gods daden,
hier klinkt zijn stem, zijn oordeel, zijn genade,
hier zingt een lied de lof Hem toegezegd.
ZGZ 217:5
God zij geloofd! Hem is dit huis gewijd,
de plaats waar Hij zijn vaderhart wil tonen,
totdat de bruidegom bij ons komt wonen dan is de kerk zijn bruid in eeuwigheid!
JDH 33:1
Daar ruist langs de wolken
een lief'lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt tezaam
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied
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JDH 33:2
Die Naam is naar waarheid
mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars,
dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?
JDH 33:3
Eens buigt zich ook alles
voor Jezus in 't stof,
En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus
verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer,
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!
SELA 10 18
INSTRUMENTAAL
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
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U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
INSTRUMENTAAL
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U geeft een toekomst vol van hoop; (vol van hoop)
dat heeft U aan ons beloofd. (U heeft het beloofd)
Niemand anders, U alleen, (U alleen)
leidt ons door dit leven heen.
OPW 44:1
Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Refrein
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
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OPW 44:2
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht. (refrein)
OPW 44:3
Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
Refrein
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
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