
Zondag 26-02-2023
Invocabit (1e lijdenszondag)

Weekbrief
Samendienst 11.05 uur

Ds. E.A. van Hoof

Avonddienst 18.30 uur
Br. M. Nap

“De reden van ons bestaan”

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: Ben Scholten Kerkenraadslid: Ben Scholten
Musicus:  GAAV Band Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidende muziek Inleidend orgelspel
Inleidend lied: OPW 815 Welkom en mededelingen
Welkom en mededelingen Aanvangslied: PSOB 100:1,2,3,4

door Krientje van Splunder Votum en groet
Zegenlied: YE 144 Zingen: OPW 333
Zingen: YE 084 Inleiding op de dienst
Morgengebed Zingen: GEZ 473:1,2,5,6,9,10
Kindermoment Avondgebed
Kinderlied:* YE 208 Schriftlezing: Exodus 21:1-6 (NBV)
Woord van dank Zingen: ELB 376

door Angela Lodder Verkondiging
Schriftlezing: Galaten 3:1-14 (BB) Getuigenis

door Lizzy Nap Muziek
Zingen: YE 175 Dankgebed en voorbeden
Zingen: YE 174 Slotzang: OPW 671
Verkondiging Zegen
Zingen: YE 117 Muziek na de dienst
Dankgebed en voorbeden Collecte** (bij de uitgang)
Afsluiting

door Eric van den Nieuwendijk
Slotlied: YE 078
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.

De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor hulp aan slachtoffers van
de oorlog in Oekraïne. Meer informatie: www.komoverenhelp.nl

**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 26 februari
11.05 uur Ds. E.A. van Hoof
18.30 uur Br. M. Nap
Maandag 27 februari
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 28 februari
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 1 maart
Donderdag 2 maart
Vrijdag 3 maart
Zaterdag 4 maart
Zondag 5 maart
09.30 uur Dhr. T. Stortenbeker
11.00 uur GAAV Jeugdzolder
18.30 uur Dhr. H. Bleeker

Gebed gevraagd voor:

Jarig 26-02 -

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 26-02 - In de samendienst gaat voor onze voormalig predikant ds. Ed van
Hoof uit Vilt, Limburg. In de avonddienst gaat voor br. Marijn Nap.

Kinderwerk - Paasproject: Samen op weg naar Pasen
26 februari: Hosanna voor de Koning! (Lucas 19: 29-44)
We gaan verder op weg. We zien dat de mensen blij zijn. Krijgen ze nu eindelijk een
eigen Koning? Ze zwaaien met takken en roepen Hosanna, gezegend is Hij die komt
in de naam van de Heer! Maar Jezus is een ander soort Koning. Hij is de Koning van
hemel en aarde en van ons hart. Is Jezus ook de Koning van jouw hart?

Kinderwerk - Biddag 8 maart 2023 Thema God gaat altijd mee (Psalm 121)
Woensdag 8 maart wil het kinderwerk met de kinderen biddag vieren van 16:30 tot
ongeveer 18:30 uur. We sluiten de dienst af met een maaltijd. Komen jullie?
Vriendjes of vriendinnetjes mogen ook meekomen.

Bedankt - Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen op vrijdagavond 17
februari in de schuur bij Heike Noordzij in de koolweg om 35 kg garnalen te pellen.
Was een leuke en gezellige avond onder elkaar om dit te doen. Nu kreeg ik van een
anonieme broeder en zuster van de kerk de garnalen die we hebben gepelt
gesponsord. Hiervoor onze oprechte dank natuurlijk voor dit gebaar voor onze kerk.
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De opbrengst van de gepelde garnalen was 550 euro wat een mooie bijdrage weer
is. Activiteiten Commissie

Vanuit het pastoraat - Broeders en zuster, Op de tafel in de hal staat een schaal
met ' gedenksteentjes'. Voor elke overleden gemeentelid en elke opgedragen baby
bieden wij de mogelijkheid om een gedenksteentje te laten maken. De bedoeling
daarvan is, om iedere keer dat u de steentjes ziet de overleden persoon in
herinnering te brengen en te bidden voor de nabestaanden. Het leven gaat al heel
snel over tot de orde van de dag. Laten we hen niet vergeten. Datzelfde geldt voor
de opgedragen baby's. Ook zij en hun ouders hebben ons gebed nodig. Met deze
tekst: Heer, U bent ons een toevlucht van geslacht op geslacht Ps 90:1, mogen wij
ons allemaal getroost en bemoedigd weten. De gedenksteentjes zullen op
eeuwigheidszondag met de families meegegeven worden. Namens pastoraat,
Anneke Akershoek

Bedankt - Ik was ziek en jullie hebben voor mij gebeden, mij kaartjes en berichtjes
gestuurd. Dank jullie wel, het heeft mij enorm goedgedaan. Mede daardoor en de
genezende hand van God, kan ik toch op reis Broedergroet, Arie van den Hoven

Save the date! - Broeders en zusters, Op 30 maart a.s. is er weer een
onderwijsavond voor de gehele gemeente. Johan Zijlstra, Bijbelleraar uit Ter Heide,
komt dan spreken over het Joodse Pesach feest, met een link naar het Paasfeest
zoals wij dat vieren. Aanvang 19:30 uur. Het beloofd een bijzonder leerzame avond
te worden. Iedereen van harte welkom! De Taakgroep Onderwijs



Samendienst

YE 001
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig,
heilig is de Heer.
Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig,
heilig is de Heer.
Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.

Heilig, heilig,
heilig is de Heer.
Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.

INSTRUMENTAAL (4 maten)

Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.

5



Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

↑ Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

YE 144
Onze hulp en onze verwachting
is van God onze Heer.
Hij die alles maakte
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting
is van God onze Heer.
Hij die alles maakte
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.

Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.
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YE 084
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid binnen in mij.

Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid binnen in mij.

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid binnen in mij.

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.

Hier is mijn leven. Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid binnen in mij.

Hier is mijn leven. Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid binnen in mij.

INSTRUMENTAAL

U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid binnen in mij.

Hier is mijn leven. Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid binnen in mij.
Spreek uw waarheid binnen in mij.

7



YE 208
Wij zwaaien met takken
en pakken de kleden,
en spreiden ze uit op de straat.
waar zachtjes en nederig
Jezus de Vredevorst
langs de wegen gaat.

Wij zwieren met palmen,
met bloemen en halmen,
en sieren de straten voor Hem
Hij komt op een ezeltje,
Jezus de Vredevorst
in Jeruzalem.

Hosanna, hosanna,
hosanna, hosanna, hosanna.

YE 175
Langs de Via Dolorosa
in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa,
heel die lange lijdensweg,
ging de Christus,
onze Koning als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield
met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa,
heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden,
uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen
om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden:
“Kruisigt Hem!”.
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Langs de Via Dolorosa,
heel die lange lijdensweg,
ging de Christus,
onze Koning als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield
met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa,
heel de weg naar Golgotha.

Zijn kruis werd een troon,
zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart
van Jeruzalem.

Langs de Via Dolorosa,
heel die lange lijdensweg,
ging de Christus,
onze Koning als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield
met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa,
heel de weg…..
naar Golgotha.

YE 174
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.

9



Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.

YE 117
Man van smarten, Lam van God,
diep veracht, verguisd;
onze straf, de toorn van God,
droeg Jezus aan het kruis.

Vals beschuldigd, bleef Hij stil,
ondanks spot en hoon;
boog Hij voor zijn Vaders wil,
droeg Hij de doornenkroon.

O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.

Om ons te redden van de dood is Jezus afgedaald
en zelfs voor wie Hem kruisigden
heeft Hij de prijs betaald.
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O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.

U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af,
door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf.
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij;
wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij!

U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af,
door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf.
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij;
wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij!

O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.

Kijk, de steen is weggedaan.
En kijk, het graf is leeg.

Halleluja, prijs zijn Naam!
Gods Zoon is opgestaan!

O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.

O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.
Eer, aanbidding voor uw Naam.
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YE 078
Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mij schuld,
heeft mij met liefde vervuld;
ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op, (ohohoh)
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.

INSTRUMENTAAL

Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mij schuld,
heeft mij met liefde vervuld;
ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op, (ohohoh)
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.

U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.

- Acapella + klappen -
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.

Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.
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Avonddienst

PSOB 100:1
Juich, aarde, juich alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

PSOB 100:2
De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

PSOB 100:3
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

PSOB 100:4
Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

OPW 333
Heer, U bent El Elohim. Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim, ik aanbid U.

Toon mij uw glorie, toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie. ’k Wil U kennen, Heer.

’k Wil U kennen, Heer. ’k Wil U kennen, Heer.

GEZ 473:1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

GEZ 473:2
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
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Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

GEZ 473:5
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.

GEZ 473:6
Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.

GEZ 473:9
Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

GEZ 473:10
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

ELB 376:1
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

ELB 376:2
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
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OPW 671
U schiep zon en maan en sterrenpracht,
Vader, U bent het geheim van het leven;
alles toont uw macht.

U bent alles wat mijn hart verlangt,
U bezielt mij, Heer,
U houdt heel mijn leven
veilig in uw sterke hand.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen;
ik prijs uw naam.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen;
ik prijs uw naam.

U geeft regen, zon en overvloed,
Vader, U bent het geheim van het leven
dat U bloeien doet.

U doorgrondt mij en U houdt van mij,
wat een wonder, Heer, U bent
heilig, hoogverheven,
maar ook heel dichtbij.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen;
ik prijs uw naam.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen;
ik prijs uw naam.

INSTRUMENTAAL
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Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is zijn naam.

Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is zijn naam.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen;
ik prijs uw naam.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen;
ik prijs uw naam.
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