
Zondag 15-01-2023
2e zondag na Epifanie

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur

Ds. D. Smink jr
“Goede vooruitzichten”

Avonddienst 18.30 uur
Pastor B. Dijkstra-Geuze

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

https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA


Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst Avonddienst
Kerkenraadslid: Hans van Dam Kerkenraadslid: Hans van Dam
Musicus: Ineke van Erkelens Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 105:1,2,6 Aanvangslied: NLB 118:1,7
Votum en groet Votum en groet
Zingen: OPW 125 Zingen: NLB 441:1,2
Inleiding op de dienst Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 551 Filmpje
Morgengebed Zingen: NLB 441:7,10
Zingen: JDH 571 Avondgebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-25 (HSV) Schriftlezing: Openbaring 3:14-22
Zingen: ELB 185 (NBV21)
Verkondiging Zingen: GEZ 118:1,2
Zingen: OPW 579 Verkondiging
Dankgebed en voorbeden Zingen: NLB 439:1,2,3
Slotzang: JDH 450 Dankgebed en voorbeden
Zegen Slotzang: GEZ 296:1,2,3
Muziek na de dienst Zegen
Collecte** (bij de uitgang) 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.

“Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”
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https://www.youtube.com/watch?v=_qUtPijnRfs&t=70s


Agenda
Zondag 15 januari
09.30 uur Ds. D. Smink jr.
18.30 uur Pastor B. Dijkstra-Geuze
Maandag 16 januari
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 17 januari
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 18 januari

Donderdag 19 januari
Vrijdag 20 januari
Zaterdag 21 januari
Zondag 22 januari
09.30 uur Wereldbroederschapsdag

in Dordrecht
11.05 uur Ds. E.M. de Jong
18.30 uur Dhr. H. ten Voorde

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 15-01 - In de ochtenddienst gaat voor Ds.D. Smink jr, predikant in de
Baptisten Gemeente in Alphen a.d. Rijn en de voorganger in de avonddienst is
pastor B. Dijktra-Geuze van CrossPoint in Nieuw Vennep.

Gevraagd - Wie wil een pan soep koken? Na de samendienst van zondag 22-01
waarop 2 kinderen opgedragen worden, willen we graag de mogelijkheid bieden om
een broodje met een kop soep te eten. Graag doorgeven aan Martha Witkamp.

Van de taakgroep Facilitair - Voor het nieuwe wekelijkse schoonmaak schema zijn
we op zoek naar nieuwe medewerkers. Dit gaat om het schoonmaken van de
toiletten bij de oude ingang, stofzuigen kerkzaal, hal en ontmoetingsruimte en het
zemen van beglazing waar dit nodig is. Het schema is nu zo verdeeld dat je 1x in de 5
weken aan de beurt bent, en het is ca. 1/2 tot 1 uur werk. Indien er vragen zijn of je
wilt je aanmelden graag contact opnemen met Kees Nagtegaal. Telnr.0187-601436
of mail 3248xb7@hetnet.nl
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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 105:6
Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen.
Toen Hij de deur sloot van de regen,
met hongersnood het land bezocht,
was Jozef reeds als slaaf verkocht
en in gevangenschap geraakt,
maar door Gods woorden vrijgemaakt.

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.
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Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

HH 551
Dank U wel voor de sterren en de maan.
Dank U wel voor het groeien van het graan.
Dank U wel voor de dieren in de wei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de bloemen in het gras.
Dank U wel voor de vissen in de plas.
Dank U wel voor de bossen en de hei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de wolken en de wind.
Dank U wel voor elk mens, voor ieder kind.
Dank U wel want U bent zo heel dichtbij.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

JDH 571
O, liefde Gods, oneindig groot,
Ver boven ons verstand.
Die zondaars weer een weg ontsloot,
Naar 't hemels Vaderland!
Daartoe zond God van 's hemels troon,
Tot 's mensen heil Zijn een'ge Zoon.
Ja! amen, ja! Op Golgotha,
Vond 't mensdom weer gena.

Refrein:
O, welk een vreugde, vreugde, vreugde;
O, welk een vreugde, een kind van God te zijn.
Welzalig die zich is bewust,
Dat Jezus vrede geeft en rust.
Halleluja! Halleluja!
Prijst God voor Zijn genâ.

De Heiland Zelf heeft ons geleerd,
Dat d' eng'len zijn verblijd,
Als één der zondaars zich bekeert,
Tot 's Vaders heerlijkheid.
Zingt daarom blij met d' eng'len saâm,
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De lof en eer van Jezus' naam;
Zingt altijd meer, Zijn naam ter eer,
Prijst Jezus, onze Heer! (refrein)

Wij prijzen tot in 's hemels sfeer,
Het Lam, dat voor ons stierf;
Daar leggen w' onze kronen neer,
Voor Hem, die z' ons verwierf.
Dan klinkt met harp en cymbelklank,
Der zaal'gen lof en blijde dank:
Halleluja! Halleluja!
Prijst God voor Zijn genâ. (refrein)

ELB 185
Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht, dat 'k voor uw aangezicht
wandel in 't volle licht, leer mij uw weg.

Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.
't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.

Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht.
Ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.

OPW 579
Dank U, dank U voor uw kostbare bloed.
Dank U voor uw offer
dat ons de vrijheid biedt.
Dank U, U nam alle schuld van ons af.
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Daarom zingen wij nu
een overwinningslied,
een overwinningslied.

Want U opent de weg naar de Vader,
laat Hem zien, zoals niemand Hem ziet.
Jezus, dankzij uw trouw en genade
zingen wij dit vreugdelied.

Dank U, dank U voor uw kostbare bloed.
Dank U voor uw offer
dat ons de vrijheid biedt.
Dank U, U nam alle schuld van ons af.

Daarom zingen wij nu
een overwinningslied,
een overwinningslied.

Want U opent de weg naar de Vader,
laat Hem zien, zoals niemand Hem ziet.
Jezus, dankzij uw trouw en genade
zingen wij dit vreugdelied.

Als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.

Als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.

Dank U, dank U voor uw kostbare bloed.
Dank U voor uw offer
dat ons de vrijheid biedt.

Dank U, U nam alle schuld van ons af.
Daarom zingen wij nu
een overwinningslied,
een overwinningslied.

Want U opent de weg naar de Vader,
laat Hem zien, zoals niemand Hem ziet.
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Jezus, dankzij uw trouw en genade
zingen wij dit vreugdelied.

Als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.

Als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.

JDH 450
Daal bij 't huiswaarts gaan Uw zegen,
Vader, op ons van omhoog.
't Zij langs ruwe of effen wegen.
't Levenspad ons voeren moog'.
Laat Uw zegen, laat Uw zegen
Leidster blijven voor ons oog.

Lof, aanbidding dank en ere.
Vader, zij U toegebracht.
En tot 's aardrijks eind regere
Uwe heerschappij en macht.
Uw genade, Uw genade,
Blijv' in zwakheid onze kracht.
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Avonddienst

NLB 118:1
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren: zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: zijn liefde duurt in eeuwigheid.

NLB 118:7
Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden en loven ’s Heren majesteit.
Dit is de poort, de poort des Heren, Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren, nu ik uw antwoord heb verstaan.

NLB 441:1
Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren, U waardig welkom heet.

NLB 441:2
Heel Sion strooit haar palmen als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen: mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel dat zich in eerbied neigt.

NLB 441:7
Waarom u zorgen maken
met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt al uw pijn.

NLB 441:10
Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen, uw feest, uw liefdesmaal.
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LDK 118:1
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed!

LDK 118:2
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

NLB 439:1
Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

NLB 439:2
Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

NLB 439:3
Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.
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GEZ 296:1
Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.

GEZ 296:2
Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat Ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.

GEZ 296:3
Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worstling gaande.
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in 't lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.
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