Zondag 06-11-2022
21e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. J. Strietman
“Liefde van twee kanten”
Avonddienst 18.30 uur
Ds. L.J. Lingen
“Verzet en Overgave”

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: Annelies vd Hoven
Musicus: Ineke van Erkelens

Avonddienst
Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven
Musicus: Jan Teeuw

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: GEZ 457:1,2,3
Votum en groet
Zingen: GEZ 457:4
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 101
Morgengebed
Zingen: OPW 442:1,2,4
Schriftlezing: Johannes 21:15-17 (NBV)
Zingen: GEZ 451:1,2,3
Verkondiging
Zingen: OPW 392:1,2,3
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPW 392:4
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 103:1,5
Votum en groet
Inleiding op de dienst
Avondgebed
Zingen: NLB 919:4
Schriftlezing: Psalm 139
Zingen: PS 139:1,14
Schriftlezing: Romeinen 12:19-21
Zingen: ELB 8
Verkondiging
Zingen: NLB 1009
Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 378
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: NLB 1010:1,3
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.
In de morgendienst is de tweede collecte bestemd voor het Innercity Project in
Rotterdam. Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’. Verderop in de weekbrief meer info.
“Wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad
en Zich voor ons opofferde om onze zonden weg te nemen.
God nam dit offer van Christus aan; het was als een heerlijke geur voor Hem.”
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Agenda
Zondag 06 november
09.30 uur Dhr. J. Strietman
11.00 uur Jeugdzolder en JoVo’s
18.30 uur Ds. L.J. Lingen
Maandag 07 november
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 08 november
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 09 november
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 12 november
Zondag 13 november
09.30 uur Ds. E.M. de Jong
Viering Avondmaal
18.30 uur Youth Event

Gebed gevraagd voor:
Een meelevende groet voor:
Jarig 07-11 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 06-11 - In de ochtenddienst gaat dhr. J. Strietman uit Soest voor en in de
avonddienst ds. J.L. Lingen, voorganger van de Emmaüskerk in Middelharnis.
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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!
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.
Dank jullie wel! - De Activiteitencommissie kijkt met dankbaarheid, vreugde en
plezier terug op afgelopen zaterdag 29 oktober. Wat waren en zijn we gezegend!
Prachtig weer, leuke ontmoetingen, bezoekers, deelnemers aan de Knapzakroute,
kopers, bakkers, pellers, en nog meer zegeningen! Iedereen die een bijdrage heeft
geleverd in wat voor vorm dan ook, heel erg bedankt!!
Tweede collecte - In de ochtenddienst is de tweede collecte bestemd voor het
Innercity Project in Rotterdam. Het Project waarbij Agni en ik nauw betrokken zijn.
U weet het vast nog wel! We organiseren donderdagsavonds in het centrum van
Rotterdam een open huis voor dak- en thuislozen. De nood is, zoals we in de vorige
weekbrief schreven schrijnend en onze gasten zijn ontzettend blij met een
boterham, kom soep maar bovenal ook een luisterend oor. Heel belangrijk voor hen
die nauwelijks gekend worden door de gemeentelijke instellingen waar zij vaak van
afhankelijk zijn. Wij mogen dan een klankbord zijn voor hun noden en pijn. Het is
daarnaast leuk om te melden dat Iris Voogd uit onze gemeente heeft meegedraaid
bij ons project als vrijwilligster, samen met enkele van haar studiegenoten. We
hopen dat zij zondag 6 november in ons midden kan zijn om te vertellen hoe het er
zoal op de donderdagavond aan toegaat. Omdat we afhankelijk zijn van giften van
kerken in de regio willen wij dan ook zondag 6 november deze 2e collecte warm
aanbevelen! PS: Denkt U ook nog aan slaapzakken voor de mensen die gezien de
energieproblematiek zeer waarschijnlijk in de kou komen te zitten dus ook voor hen
die buiten slapen? Van een gemeentelid ontvingen wij reeds een zending van 17
splinternieuwe slaapzakken. Dat is geweldig nieuws; ze zijn inmiddels afgeleverd in
Rotterdam. Maar het mogen er best meer zijn! Ook gebruikte slaapzakken zijn
(schoon en gewassen)uiteraard ook heel welkom! We rekenen op U! Henk en Agni
van Deijk
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Ochtenddienst
LDK 457:1
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
LDK 457:2
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe englen, onvolprezen Heer.
LDK 457:3
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
LDK 457:4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw
heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
HH 101:Refrein:
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je ’t vinden.
Halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.
HH 101:1
Als je de Vader vraagt om ‘n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één. (Refrein)
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HH 101:2
Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen. (Refrein)
OPW 442:A1
Prijst Hem, prijst Hem,
Jezus, de machtige Redder.
Roemt zijn liefde,
eeuwig en wereldwijd.
Kroont Hem, kroont Hem,
engelen, vol van zijn glorie.
Brengt Hem hulde,
sterkte en heerlijkheid.
OPW 442:B1
Als een herder
draagt Hij ons in zijn armen,
waar Hij ons barmhartig
zijn liefde geeft.
OPW 442:C(1)
Prijst Hem, prijst Hem,
om zijn geweldige grootheid.
Prijs Hem, prijs Hem,
alles wat adem heeft.
OPW 442:A2
Prijst Hem, prijst Hem,
Jezus, de machtige Redder.
Om ons dwalen
droeg Hij een doornenkroon.
Onze hoop, van wie wij
verlossing verwachten.
Kroont Hem, kroont Hem,
Jezus, de Mensenzoon.
OPW 442:B2
Als een offerlam
heeft Hij de schuld gedragen.
Wat een liefde, dat Hij ons leven geeft.
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OPW 442:C(2)
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid.
Prijs Hem, prijs Hem,
alles wat adem heeft.
OPW 442:C(4)
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijs Hem, prijs Hem,
alles wat adem heeft.
Prijs Hem, prijs Hem,
alles wat adem heeft.
GEZ 451:1
Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
GEZ 451:2
Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons genâ,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!
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GEZ 451:3
Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
OPW 392:1
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.
OPW 392:2
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.
OPW 392:3
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.
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OPW 392:4
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
PS 103:1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
PS 103:5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
NLB 919:4
Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.
PS 139:1
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
PS 139:14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
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ELB 8
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
NLB 1009:1
O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
NLB 1009:2
Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!
NLB 1009:3
Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!
ELB 378:1
Vader, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
ELB 378:2
Jezus, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
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ELB 378:3
Heil'ge Geest, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
NLB 1010:1
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
NLB 1010:3
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
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