
Zondag 05-02-2023
Septuagesima

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur

Dhr. W. de Vink
“Wees niet bang! Met Jezus in de boot

kom je (veilig) waar je zijn moet”

Avonddienst 18.30 uur
Ds. N. van der Leer

“Zo kwetsbaar, zo kostbaar”

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: Henk van Deijk Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Musici: Ineke van Erkelens (orgel),

Tabea Lanzke (blokfluit),
Hanna Manokina (piano)

Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidende muziek Inleidend orgelspel
Muziek: Prelude uit Suite in d Welkom en mededelingen

(Kees Schoonenbeek) Aanvangslied: NLB 248:1,2
Welkom en mededelingen Votum en groet
Aanvangspsalm: PSZT 62:1/OPW 695 Zingen: NLB 248:3,4
Votum en groet Inleiding op de dienst
Zingen: NLB 939:1,3 Zingen: PS 86:1,4,7
Gedenkmoment: 70 jaar na de Avondgebed

watersnoodramp door Jaap Tanis Schriftlezing: Jesaja 42:1-4
Kindermoment 2 Cor. 4:5-7 (NBV 2004)
Schriftlezing: Marcus 4:35-41 Zingen: NLB 836:1,3,4

Psalm 107:29-31a Verkondiging
Kinderlied:* KIND 40 Zingen: OPW 411
Morgengebed Dankgebed en voorbeden
Zingen: SELA 10 18 Slotzang: OPW 710
Gedicht: door Mieke Hameeteman Zegen
Zingen: LDK 467:1,2,3,4 Muziek na de dienst
Verkondiging Collecte** (bij de uitgang)
Muziek: Himmelsbogen

(Hans-Jürgen Hufeisen)
Zingen: Medley
Dankgebed en voorbeden
Muziek: Allegro (Arcangelo Corelli)
Slotzang: DGO 29:1,2,3
Zegen
Collecte** (bij de uitgang)

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen dienst.

**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.
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Agenda
Zondag 05 februari
09.30 uur Dhr. W. de Vink
18.30 uur Ds. N. van der Leer
Maandag 06 februari
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 07 februari
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 08 februari
Donderdag 09 februari
Vrijdag 10 februari
Zaterdag 11 februari
Zondag 12 februari
09.30 uur Ds. T. Koelewijn
11.00 uur GAAV jeugdzolder
18.30 uur Ds. J. Smink

Gebed gevraagd voor:

Een meelevende groet voor:

Jarig 06-02 -
Jarig 10-02 -
Jarig 12-02 -

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 05-02 - In de ochtenddienst gaat dhr. W. de Vink voor. Willem is bedreven
in creatieve communicatie: spreken voor groepen, schrijven, tekenen en ontwerpen.
In de avonddienst gaat ds. N. van der Leer, emeritus-predikant  uit Dordrecht voor.

Herdenkinsdienst 5 februari - De morgendienst van 5 februari zal in het teken
staan van de Watersnoodramp die ons eiland op 1 februari 1953 zo zwaar heeft
getroffen. Het is dan 70 jaar geleden en het is goed om hier aandacht aan te
besteden. Het is een themadienst waarin zal voorgaan Willem de Vink en waarbij
medewerking wordt verleend door Hanna Manokina piano, Tabea Lanzke blokfluit
en Ineke van Erkelens op het orgel. Ook de kinderen zullen zullen speciale aandacht
krijgen in deze herdenkingsdienst.
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Bloemdecoratie voor zondag 5 februari - Herdenkinsdienst Watersnoodramp op
Goeree Overflakkee Deze morgendienst staat in het teken van de Watersnoodramp
die dit eiland 70 jaar geleden zo zwaar heeft getroffen. De decoratie bestaat uit een
koffer - een vluchtkoffer - met allerlei spullen die mensen destijds in haast konden
meenemen of die overbleven na de grote ramp. Misschien waren het deze of
soortgelijke zaken... Maar veel mensen op dit eiland verloren ook hun leven. Veel
herinneringen leven voort in foto's en verhalen...Ondanks al het lijden, al het
verdriet en al het verlies gaven de mensen van toen de hoop niet op. Zeker het
geloof van velen hier in de bijbelbelt was een essentiële bron van kracht - niet om te
vragen "waarom", maar "waarvoor". Moed om te leven en energie waren in staat om
iets nieuws te creëren... De bloemen en het groen in de chaos symboliseerden deze
hoop en energie - altijd nieuw: elke dag... - ook vandaag...

Van de nominatiecommissie - Vergeet u niet namen in te dienen? 11 januari 2023
hebben alle leden van de gemeente een brief ontvangen van de nominatie-
commissie. Hierin stond o.a. vermeld dat leden van de gemeente kandidaten onder
de aandacht van de commissie mogen en kunnen brengen (zie reglement artikel
4.3.1). U kunt per vacature maximaal 2 kandidaten voordragen dus in totaal
maximaal 4. U kunt uw beargumenteerde voordrachten vóór dinsdag 7 februari a.s.
in een gesloten envelop in de brievenbus in de hal van de kerk deponeren of
opsturen naar Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp, onder
vermelding van “Nominatie Commissie” of per email sturen naar
nominatiecommissie@doopsgezindouddorp.nl

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!
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Ochtenddienst

PSZT 62:1
Mijn ziel vindt rust bij God alleen, Hij is beschermend om mij heen.
Ik leef met hem in vast vertrouwen. Hij is mijn hulp bij dag en nacht,
mijn vaste burcht, mijn levenskracht, de rots waarop ik vast mag bouwen.

OPW 695:A1
Verberg mij nu onder uw vleugels Heer. Houd mij vast in uw sterke hand.

OPW 695:B(1)
Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil; U bent mijn God.

OPW 695:A2
Vind rust mijn ziel in God alleen. Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.

OPW 695:B(2)
Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil; U bent mijn God.

OPW 695:B(3)
Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil; U bent mijn God.
Dan word ik stil; U bent mijn God.

NLB 939:1
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament, U bent de grond waarop ik sta.

NLB 939:3
Van eerste kreet tot laatste zucht leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint, U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed, bent U het doel van mijn bestaan.

KOPW 40:1
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.
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KOPW 40:2
Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn.

KOPW 40:3
Je hoeft niet bang te zijn al gaan de lichten uit.
God is er en die blijft als jij je ogen sluit.

SELA 10 18:A1
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

SELA 10 18:A2
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.

SELA 10 18:B(1)
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

SELA 10 18:A3
U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.

SELA 10 18:B(2)
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

SELA 10 18:C INSTRUMENTAAL 9 maten

SELA 10 18:D
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

SELA 10 18:E(1)
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

SELA 10 18:E(2)
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
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SELA 10 18:F
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.

LDK 467:1
O eeuwge Vader, sterk in macht, wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondlooz' oceaan de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê voor hen, die zijn in nood op zee!

LDK 467:2
O Christus, wiens bestraffend woord door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze beê voor hen, die zijn in nood op zee!

LDK 467:3
O Geest, die op de grote vloed gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê voor hen, die zijn in nood op zee!

LDK 467:4
O God, die ons behoeden wilt, bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd lofzingen uw barmhartigheid.

Zingen: Medley
♫ JDH 586:1
Blijf met mij, Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij.
Blijf Gij ter hulp gereed o, blijf met mij!

♫ JDH 972:1
Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht.
God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, Zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht.

♫ JDH 7
Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood! 's Heren trouw is groot,
En op 't nacht'lijk duister volgt het morgenrood.
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Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, Uw Toeverlaat.

♫ DNP 107:8
Ze werden met hun schepen door golven meegesleurd.
Gods storm had hen gegrepen; het leek met hen gebeurd.
Ze riepen tot de HEER, wanhopig als ze waren.
Dan luisterde Hij weer en hielp hen uit gevaren.

♫ JDH 213:1
't Scheepke onder Jezus' hoede met de kruisvlag hoog in top,
Neemt, als arke der verlossing, allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog, en zweept de storm ons voort,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord en 't veilig strand voor oog.

♫ DNP 107:9
De zee werd voor hun ogen op Gods bevel weer stil.
De hoge golven bogen eerbiedig voor zijn wil.
Dank Hem, want Hij is goed; laat iedereen Hem loven.
Het wonder dat Hij doet gaat ons verstand te boven.

♫ PSOB 42:5
Maar de HEER' zal uitkomst geven, Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht. Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen, tot den God mijns levens heffen.

DGO 029:1
Ik voel de winden Gods vandaag; Vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is 't en zwaar van schuim, maar 'k hijs 't en hoop op heil!
Want Christus zelf, als stille gast reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan, op wilde, hoge zee!

DGO 029:2
De tranen, die ik heb geweend, zijn door Gods wind gedroogd;
Ik denk niet meer aan wat voorheen vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag en zeil de haven uit!

DGO 029:3
O, laat mij nooit vergeten, Heer Hoe Gij Uw liefde toont.
Doe mij bedenken, hoe Gij wreed met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag en weer mijn zeilen hijs,
Nu 'k voel de winden Gods vandaag…leid Gij mij op mijn reis!
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Avonddienst

NLB 248:1
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

NLB 248:2
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

NLB 248:3
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

NLB 248:4
Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd´ en majesteit.

PS 86:1
Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

PS 86:4
Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.
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PS 86:7
Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw vermogen.
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
die U dient van jongs af aan.
Toon uw hulp mij door een teken,
dat mijn vijanden verbleken,
als zij zien dat Gij het zijt,
die mij troost en mij bevrijdt.

NLB 836:1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

NLB 836:3
O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

NLB 836:4
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

OPW 411:refrein
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

10



OPW 411:1
Want het geknakte riet
verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is
herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.

OPW 411:refrein
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

OPW 411:2
Want een verbroken hart
veracht Hij niet.
Al wat vernederd is,
verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid.

OPW 411:refrein
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

OPW 710:A1
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
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OPW 710:B1
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

INSTRUMENTAAL (kort)

OPW 710:A2
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

OPW 710:B2
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

OPW 710:C
INSTRUMENTAAL (lang)

OPW 710:D
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,  om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
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