Zondag 30-10-2022
20e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. J. de Haan
Avonddienst 18.30 uur
Ds. N. van der Leer
“Heelheid, verlangen naar genezing”

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: Henk van Deijk
Musicus: Jan de Wit

Avonddienst
Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 105:1,2,3
Votum en groet
Zingen: NLB 542:1,2,3,4
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 685
Morgengebed
Zingen: NLB 803:1,2,6
Schriftlezing: Genesis 12:1-3
Hebreeën 11
Zingen: OPW 42
Verkondiging
Zingen: JDH 916:1,2,3,4,5,6
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: DGO 80
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 95:1,2
Votum en groet
Zingen: PS 95:3
Inleiding op de dienst
Zingen: OPW 717
Avondgebed
Schriftlezing: Jesaja 38:1-20
Lukas 5:12-16 (NBV)
Zingen: OPW 125
Verkondiging
Zingen: JDH 17
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: GEZ 392:1,2,3
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.
“Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Want, waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn.”
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Agenda
Zondag 30 oktober
09.30 uur Ds. J. de Haan
18.30 uur Ds. N. van der Leer
Maandag 31 oktober
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 01 november
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 02 november
16.30 uur Kinderdienst dankdag

19.30 uur Ds. E.M. de Jong
Donderdag 03 november
Vrijdag 04 november
Zaterdag 05 november
10.00 uur Vrouwenochtend
Zondag 06 november
09.30 uur Dhr. J. Strietman
11.00 uur Jeugdzolder en JoVo’s
18.30 uur Ds. L.J. Lingen

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 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 30-10 - Vanochtend gaat voor ds. J. de Haan, predikant in de Baptisten
Gemeente Maastricht. In de avonddienst gaat voor gastpredikant Ds. N.A. van der
Leer. Baptistenpredikant, werkzaam als geestelijk verzorger en specialist zingeving
in de ouderen- en verpleeghuiszorg in Dordrecht.
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.

3

Kinderwerk Dankdag - Woensdag 2 november wil het kinderwerk de kinderen van
groep 1 t/m 8 een gevarieerd programma aanbieden in onze kerk van 16:30 tot
18:30 uur. We sluiten de kinderdienst af met een maaltijd. Komen jullie? Opgave is
niet nodig.
Knapzakroute - Het is zover! Bent u erbij? Zaterdag 29 oktober de Knapzakroute
van 3 of 10 km. Verder bakkerskwaliteit oliebollen te koop, fruit rechtstreeks van de
kweker, brood gebakken van eigen graan etc.. Mocht u zich niet opgegeven hebben
voor een Knapzakroute? U kunt op 29 oktober nog meedoen. De bestellijst
vergeten in te leveren? U kunt bij onze kramen terecht maar op is helaas op. Starten
voor de Knapzakroute tussen 09.00 en 11.00 uur. Oliebollenverkoop vanaf 09.00
uur. Mocht u oliebollen besteld hebben graag iets later ophalen i.v.m. de
bevoorrading van de verkoopkramen op het dorp. We zien u graag zaterdag 29
oktober bij de kerk aan de Dorpstienden 3.
Gebed - Ik ben blij dat de gemeente voor mij heeft gebeden en nog steeds doen. Ik
dank u hiervoor. Mijn ziekte is daardoor bij de Heer gebracht en geleid tot
stabilzering van de Kahler (botkanker). Groetjes Bert de Vlaming
Jarig - Mevrouw E. Lodder-Troost, wonende in de Vliedberg, kamer 105, mocht
afgelopen dinsdag herdenken dat zij 100 jaar geleden in Melissant het levenslicht
heeft aanschouwd. Gedurende een groot aantal jaren bezocht zij in haar hoge
ouderdom onze diensten. Moge haar Schepper haar in haar levensavond nabij zijn.
Kort verslag 22-10 - Het bezoek aan de Doopsgezinde wereldwerk conferentie,
was vol van activiteiten. Er waren workshop, vergaderingen, ook werden er tasjes
en comfort (gestikte dekens) inpakken voor verzending naar Jordanië. Heel de dag
door kwamen er mensen vragen over het graan project en ons 400 jarig jubileum.
Met de lunch genoot iedereen van ons brood, dat was ook de gelegenheid dat we
het verhaal van ons prachtige graan mochten vertellen, het verhaal van Witmarsum
en Ouddorp. Ook is ons meel mee gegaan naar Duitsland, voor de vluchtelingen uit
de Oekraine, en er is deze week ook meel naar de doopsgezinden in de Oekraine
gebracht door Multiply. Het gonsde van de activiteiten die dag, zoveel daadkracht
op deze dag was indrukwekkend.

Ochtenddienst
PS 105:1
Looft God den HEER, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den HEER,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
PS 105:2
Vraagt naar des HEREN grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.
PS 105:3
God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
NLB 542:1
God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ‘t land dat Ik u wijs’.
NLB 542:2
Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.
NLB 542:3
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.
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NLB 542:4
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heil’ge Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.
HH 685
Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!
Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!
God is liefde,
God is ... God is goed!
God is liefde,
God is ... God is goed!
NLB 803:1
Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in ’t land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.
NLB 803:2
Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
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NLB 803:6
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan ’t einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.
OPW 42:1
'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.
OPW 42:2
Eén ding is zeker,
Hij is steeds nabij.
En dat geloof,
dat maakt mij steeds weer blij.
Hij heeft mij lief,
Zijn vrede woont in mij.
k Zie naar Hem op en ik weet:
Hij is mij steeds nabij.
JDH 916:1
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs".
JDH 916:refrein
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
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JDH 916:2
Door de wereld gaat een stoet, die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft, nu geen burgerrecht meer heeft. (Refrein)
JDH 916:3
Menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het Woord verstaan. (Refrein)
JDH 916:4
Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang. (Refrein)
JDH 916:5
Velen, die de moed begaf, blijven staan of dwalen af,
hunk'rend naar hun oude land. Reisgenoten, grijpt hun hand. (Refrein)
JDH 916:6
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs". (Refrein)
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
PS 95:1
Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.
PS 95:2
Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aard' is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.
PS 95:3
Komt, werpen wij ons voor den HEER
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
OPW 717:A1
Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.
OPW 717:B(1)
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.
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OPW 717:A2
Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.
OPW 717:B(2)
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.
INSTRUMENTAAL
OPW 717:A3
Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
OPW 717:B(3)
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen. (gelijk door)
OPW 717:B2
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.
In U alleen.
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OPW 125
Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.
Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.
Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.
JDH 17:1
Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
Door U, Heer wordt bereid,
En dat die weg hoe moeilijk ook,
Mij nader tot u leidt,
Refrein:
Nader tot U, nader tot U,
nader mijn Heiland tot U,
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U.
JDH 17:2
Als ik maar weet, dat ook voor mij,
De Heer aan't kruishout stierf.
En dat de Heiland ook voor mij,
Een levenskroon verwierf. (Refrein)
JDH 17:3
Als ik maar weet, Uw liefd'o Heer,
Vertroost mij dag aan dag;
Dan juich ik voort, wat ook mijn lot
Op aarde wezen mag. (Refrein)
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JDH 17:4
Als ik maar weet, ook als op aard'
Mij droefheid wacht of kruis,
Dat ieder kruis mij nader brengt
Bij 't eeuwig Vaderhuis. (Refrein)
GEZ 392:1
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
GEZ 392:2
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
GEZ 392:3
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
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