Zondag 27-11-2022
1e Adventszondag

Weekbrief
Samendienst 11.05 uur
Dhr. T. van Teijlingen
“Advent... gezongen woorden van Hoop!”
Avonddienst 18.30 uur
Dhr. D.J. Pieterman
“Knielen voor de SCHEPPER”

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: Gospelkoor

Avonddienst
Kerkenraadslid: Hans van Dam
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidende muziek
Inleidend lied: Medley Psalm 23
Welkom en mededelingen
Uitleg thema door Theo van Teijlingen
Lied door Theo
Zingen: OPW 60
Aansteken Adventskaars
Zingen: ZAD 6:1
Morgengebed
Kindermoment
Kinderlied:* Wachten op het wonder
Schriftlezing: Psalm 122 (BB)
Zingen: SELA11 02
Verkondiging
Zingen: OPW 630
Dankgebed en voorbeden
Afsluiting
Slotlied: ELB 413 (wenslied jongeren)
Zegen
Uitleidende muziek
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PSZT 95:1,2,3
Votum en groet
Zingen: KVDN 6:1,2,4
Inleiding op de dienst
Zingen: ZGZ 217:1,2,5
Avondgebed
Schriftlezing: Psalm 95:1-7
Romeinen 1:25
Zingen: OPW 363
Verkondiging
Zingen: OPW 549
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: OPW 347
Zegen
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 het diaconaal fonds
Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’.
“Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden.”
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Agenda
Zondag 27 november
11.05 uur Dhr. T. van Teijlingen
18.30 uur Dhr. D.J. Pieterman
Maandag 28 november
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 29 november
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 30 november
Donderdag 1 december
Vrijdag 2 december
Zaterdag 3 december
Zondag 4 december
09.30 uur Ds. A.P. Davelaar
11.00 uur Jeugdzolder en Jovo’s
18.30 uur Br. E. Voogd

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, taakgroep pastoraat, 0622097622 mail:
pastoraat@doopsgezindouddorp.nl Annelies van Hoven, namens de kerkenraad
Vandaag 27-11 - Vanmorgen gaat voor dhr. Theo van Teijlingen. hij is spreker,
zanger, docent levensbeschouwing en ambassadeur van stichting de Figurant.
Daarnaast schrijft hij boekjes met teksten, verhalen en gedachten en heeft
inmiddels 5 cd's uitgebracht. In de avonddienst gaat voor de heer D.J. Pieterman. Hij
is schrijver en spreker.
Kerstpakkettenactie - Ook dit jaar vragen wij u om te delen met
mensen rondom ons, die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Dit kunt u doen door uiterlijk 14 december een gift
over te maken onder vermelding van “Kerstpakkettenactie”. Het
IBAN nummer is NL 13 RABO 035 12 64 272 ten name van
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Ook is het mogelijk via de
QR-code hiernaast uw gift over te maken. Het is niet mogelijk
om boodschappen en geschenken in de kerk neer te zetten voor deze actie. U kunt
ervan overtuigd zijn dat de ingezamelde gaven met zorg, liefde en aandacht – in de
vorm van boodschappenpakketten – worden verdeeld. Mogen we op uw bijdrage
rekenen? Alvast hartelijk dank!
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Onderwijsavond - Donderdag 1 december is er weer een onderwijsavond. We
willen u daar allemaal van harte voor uitnodigen. Het Thema is Dichter bij de Vader.
De spreker is Henk Bruggeman uit den Haag. Deze avond is ook een mooie
gelegenheid om iemand mee te nemen die meer over God als Vader wil leren. We
willen om 19.30 uur beginnen in de ontmoetingsruimte, inloop vanaf 19.00 uur. We
kijken uit naar een avond waar we weer dichter bij het Vaderhart van God komen.
Henk van Deijk en Carla Tuk.
Kerstconcert - DV zaterdag 10 december wordt een advent- kerstconcert
gehouden in de Doopsgezinde Gemeente. Muziekensemble Musica Sororum spelen
en zingen voor ons, het muziekensemble Cular (panﬂuit, dwarsﬂuit, viool, hobo,
piano) spelen voor ons en Ds. Joh. Smink zal spreken. Jan Teeuw begeleid koor- en
samenzang. Aanvang 20.00 uur, toegang is vrij en er is een collecte tijdens het
concert.
Winterfair - Op zaterdag 10 december hopen we u, jou te ontmoeten tijdens een
sfeervolle Winterfair. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er staan weer
prachtige kerststukken klaar, mooie kleding en boeken, leuke kerstartikelen maar
ook speelgoed en andere Kringloopspullen. Voor de liefhebbers is er de inmiddels
beroemde gerookte vis. Wees er snel bij want op=op! Ook zijn het Mennobrood en
de Mennobaksels weer te koop. Goede kwaliteit en gebakken van graan van de
nieuwe oogst. Verder is de Kofﬁehoek open voor Kofﬁe & More, worden er heerlijke
wafels en ouderwetse appelﬂappen gebakken. De kinderen kunnen aan de slag met
het maken van een eigen kerstcreatie. Vanaf 10.00 uur is er een bijzondere mooie
muzikale omlijsting waar u, jij in alle rust van kunt genieten in de kerkzaal of tijdens
het drinken van een kop kofﬁe of thee. Voor de gerookte vis en het Mennobrood
kunt u de bestelling doorgeven via het bestelformulier op de Website
www.doopsgezindouddorp.nl. Wij zien uit naar uw, jouw komst en neem anderen
mee!
Inleveren spullen en hulp gevraagd - De Activiteitencommissie kan nog spullen
voor de verkoop gebruiken maar dan alleen mooie decemberartikelen. Denk hierbij
aan kerstversiering, kaarsen, kandelaars lichtjes e.d.. Ook schaatsen, slee etc.
ontvangen wij graag. Voor 2e hands kleding zijn we nog op zoek naar feestkleding in
de decembersfeer. Ook mooi actuele boeken zijn welkom. Spullen kunnen
ingeleverd worden tijdens de Open Kerk op dinsdagmorgen en op zaterdagochtend
3 december van 09.00-11.00 uur. Verder zoeken wij nog hulp bij het inrichten van
de Winterfair op 8 en 9 december en op de dag zelf, zaterdag 10 december.
Aanmelden kan via Agni van Deijk, Dick Meijer, Heike Noordzij, Lina v.d. Houten of
Carolien Lodder.
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Samendienst
Psalm 23 Medley
Sela, Mijn Herder
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
God is mijn herder:3 (zie Opwekking 790)
Al moet ik door een donker dal
Ook dan vrees ik de boze niet
Want U bent bij mij en Uw stok en staf
Vertroosten mij steeds opnieuw
Refrein
Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis
Opwekking 121:3
Gij zalft mijn hoofd met olie
Mijn beker vloeit over
Ja, heil en goedertierenheid
zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.
Gezang 184:5 De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’ altijd.
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OPW 60
Allemaal
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
Mannen
Voor uw woord van genade, dank U wel.
Voor uw woord van genade, dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
Vrouwen
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
Allemaal
U bent heilig, heilig,
heilig Heer.
U bent heilig, heilig,
heilig Heer.
Machtig God, zie ons staan,
neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
Maranatha, Heer Jezus, kom terug.
Maranatha, Heer Jezus, kom terug.
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw naam!
ZAD 6:1
Eén kaars gaat er nu branden
en zegt aan iedereen:
"Er is een feest op handen,
de duisternis verdween."
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Wachten op het wonder
Wachten op het wonder
Wachten op het kind
Wachten op het wonder
Dat een nieuwe tijd begint.
Refrein:
Immanuël, Immanuël, God zal met ons zijn (2x)
Wachten op het wonder
Wachten op het licht
Wachten op het wonder
van dat heerlijke bericht. (Refrein)
Wachten op het wonder
Wachten op Gods stem
Wachten op het wonder
dat Hij doet in Bethlehem. (Refrein)
SELA11 02
SELA11 02:A1
Lof zij Christus, hoog verheven,
God uit God en licht uit licht;
schepper van het goede leven,
die uit God geboren is.
SELA11 02:A2
Lof zij Christus, Heer der heren,
vredevorst die vrede sticht;
Davids Zoon, die wij vereren,
licht dat ieder mens verlicht.
SELA11 02:B
Jezus, de wereld wacht
op de eerste nieuwe dag.
Daal hier op aarde neer;
kom tot ons, Heer.
SELA11 02:D3
Heer, geef wereldwijd uw vrede.
Kom tot ons, de wereld wacht.
Hoor ons bidden hier beneden
om uw vrede in ons hart.
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SELA11 02:E(1)
Jezus, de wereld wacht
op de eerste nieuwe dag.
Daal hier op aarde neer;
kom tot ons, Heer.
SELA11 02:E(2)
Jezus, de wereld wacht
op de eerste nieuwe dag.
Daal hier op aarde neer;
kom tot ons, Heer.
OPW 630:A1
Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed.
Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dichtbij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:
OPW 630:B(1)
Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.
OPW 630:A2
Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede,
wil ik rusten in uw trouw.
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OPW 630:B(2)
Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van U'.
OPW 630:CODA
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van U'.
ELB 413:1
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
ELB 413:refrein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
ELB 413:2
Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)
ELB 413:3
Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein. (Refrein)
ELB 413:4
Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)
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)
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Avonddienst
PSZT 95:1
Breng God uw lof, zing Hem ter eer,
juich opgetogen voor uw Heer,
Hij is de redder van ons leven.
De rots waarop ons leven bouwt,
de God waarop ons hart vertrouwt,
Hij die ons zoveel goeds wil geven.
PSZT 95:2
Veel machtiger dan wat er leeft,
wat zich tot god verheven heeft
is onze God die wij belijden.
Hij die de bergen, dalen, schiep,
die zeeën, land, tot leven riep,
Hem zullen wij ons danklied wijden.
PSZT 95:3
Dus knielen wij voor God, de Heer,
In eerbied en ontzag ons neer.
Hij is de schepper van ons leven.
Wij zijn de schapen die Hij weidt,
zijn volk dat Hij in liefde leidt
en veiligheid en rust wil geven.
KVDN 6:1
Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig,
Heel mijn leven geef ik aan U, o Heer mijn God.
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig,
Drieenig God, die een in wezen zijt.
KVDN 6:2
Heilig, heilig, heilig! al de heil’gen knielen,
Gij hebt alles voor hen volbracht in eeuwigheid,
Ook de heil’ge eng’len eren U o Here,
Die was en is en eeuwig wezen zal.
KVDN 6:4
Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig,
Heel de schepping prijst U in aard en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig,
Drie-eenig God, die één in wezen zijt.
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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!
OPW 363
Kom laat ons buigen voor de Heer.
Laat ons knielen en aanbidden
onze Schepper.
Kom laat ons buigen voor de Heer.
Laat ons knielen en aanbidden
onze Schepper.
Want Hij is onze God,
die ons leidt als een liefdevolle herder.
En wij zijn de schapen van zijn hand,
ja, wij zijn de schapen van zijn hand.

)
)
)
)
)
) 2x
)
)
)
)

OPW 549
Ik kniel neer en belijd: U bent Heer in dit huis.
Ik kniel neer en belijd: U bent Heer in dit huis.
U bent mijn leven, mijn licht,
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
kniel ik neer, kniel ik neer.
Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.
Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.
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U bent mijn leven, mijn licht,
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
kniel ik neer, kniel ik neer.
Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.
Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.
U bent Heer in dit huis.
U bent Heer in dit huis.
OPW 347
Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Naam aller namen, naam aller namen.
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil’ge Geest,
die Gods Woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Naam aller namen, naam aller namen.
Naam aller namen.
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