
Zondag 05-03-2023
Reminiscere (2e lijdenszondag)

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur

Dhr. T. Stortenbeker
“Wat zijn jullie hier aan het doen?”

Avonddienst 18.30 uur
Dhr. H. Bleeker

“Mag ik jullie iets vragen?”

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: Jan de Wit Musicus: Jan de Wit

Inleidend orgelspel Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 87 Aanvangslied: PS 133:1,2,3
Votum en groet Votum en groet
Zingen: DGO 031 Zingen: OPW 281
Kinderlied:* KIND 214 Inleiding op de dienst
Inleiding op de dienst Zingen: PS 68:7
Morgengebed Avondgebed
Zingen: OPW 575 Schriftlezing: Filippenzen 2:1-5 (NBV)
Schriftlezing: Nehemia 2:16-20 (NBV21) Zingen: OPW 194
Zingen: OPW 244 (2x) Verkondiging
Verkondiging Zingen: OPW 249
Zingen: OPW 429 Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 723 Slotzang: NLB 416
Zegen Zegen
Muziek na de dienst Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang) 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.

“Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.”
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Agenda
Zondag 5 maart
09.30 uur Dhr. T. Stortenbeker
11.00 uur GAAV jeugdzolder
18.30 uur Dhr. H. Bleeker
Maandag 6 maart
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 7 maart
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 8 maart / Biddag
19.30 uur Ds. J. Smink
Donderdag 9 maart
Vrijdag 10 maart
Zaterdag 11 maart
Zondag 12 maart
09.30 uur Ds. D. Mohn
18.30 uur GAAV Event

Gebed gevraagd voor:

Een meelevende groet voor:

Jarig 05-03 -
Jarig 08-03 -

Vandaag 05-03 - In de ochtenddienst gaat dhr. T. Stortenbeker uit Dordrecht voor.
In de avonddienst gaat voor de heer H. Bleeker, hij is kerkelijk werker bij de Kerk
van de Nazarener Hoekse Waard en is tevens werkzaam in het bedrijfsleven als
teamleider.

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!

2e zondag – Reminiszere (5e maart)
Lezing
Matteüs 17:1-9. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in
gesprek waren. (Matteüs 17:3).  Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij
als een berg tegenop ziet. Eerder sprak Hij over ‘je kruis opnemen’, straks zal Hij
vertellen over ‘uit de dood opgewekt zijn’. In zijn worstelingen op de berg komen
Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Mozes en Elia hebben beiden
ervaring met een ‘tijd van veertig’. Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een
ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring. Wat telt in wat een mens soms
meemaakt, is zijn woestijnervaring. Of die van een ander, die weet hoe je de
woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.

Kernwoorden
Op de berg, in stilte luisterend, biddend, drie profeten, gevonden wijsheid.
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Schikking
De bogen wordt dichter zodat er meer een berg ontstaat. De stenen moeten het
beeld van een berg versterken. Drie witte tulpen staan voor Mozes, Elia en Jezus.
(Tekst en idëe: Protestante Kerk in Nederland – Veertigdagentijd kalender 2023)

Kinderwerk - Paasproject: Samen op weg naar Pasen. 5 maart: Jezus jaagt de
handelaars weg uit te tempel (Johannes 2: 13-22). In dit stukje van de weg naar
Pasen zien we een boze Jezus. Hij vindt het vreselijk dat het huis van Zijn Vader een
markt is geworden. Hij jaagt alle handelaars weg. Jezus liefde voor de tempel is
groot. Daarna gaat Hij weer verder om uitleg te geven over God.

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.

Bericht - Beste gemeente, Vanuit Senegal een hartelijke groet. Na een periode in
Tenerife, waar we een waardevolle tijd hebben gehad, met alle medewerkers op het
schip. Een mooie geestelijke en ook emotionele tijd. We bidden samen, houden
samenkomsten en leven met elkaar. Inmiddels zijn we aangekomen in Senegal en
zien uit naar wat God wil doen voor de mensen, door ons werk heen. Een hartelijke
groet voor u allen van familie Noort.



Ochtenddienst

PS 87:1
Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

PS 87:2
Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.
O moederstad, uit u is elk geboren!

PS 87:3
God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

PS 87:4
Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: 'In U zijn al onze fonteinen'.

DGO 031:1
In de Heer schep ik mijn vertrouwen,
tot Zijn eer klinkt mijn gezang.
Op Hem bouw ik en vertrouw ik,
op Hem hoop ik mijn leven lang.
Op Hem hoop ik mijn leven lang.

DGO 031:2
Lof en eer en aanbidding voor U,
groot en machtig God en Heer.
‘k Wil u prijzen, eer bewijzen,
‘k wil u loven, ja telkens weer.
Ik wil U loven, ja telkens weer.
Amen.
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KIND 214
Ik ben graag in uw huis, o God,
want uw gezin is hier.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want ik ben welkom hier.

Refrein:
In uw huis is liefde,
in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,
in uw huis wil ik zijn.

Ik ben graag in uw huis, o God,
omdat U hier ook bent.
Ik ben graag in uw huis, o God,
U maakt Uzelf bekend.

(Refrein 2x)

OPW 575:A1
Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

OPW 575:A2
- VROUWEN -
Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

- ALLEN -
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.
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OPW 575:A3
- MANNEN -
Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

- ALLEN -
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

OPW 575:C4
Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

OPW 575:D
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!↑

OPW 244
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.
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OPW 429
God wijst mij een weg )                   
als ik zelf geen uitkomst zie. )          
Langs wegen die geen mens bedenkt, )
maakt Hij mij zijn wil bekend.          )
Hij geeft elke dag                      )
nieuwe liefde, nieuwe kracht.           )
Als ik mijn hand in zijn hand leg,      )
wijst Hij mij de weg,                   )
wijst Hij mij de weg.                   ) 2x

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. (Refrein)

NLB 723:1
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

NLB 723:2
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar uw woning.
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Avonddienst

PS 133:1
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

PS 133:2
Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

PS 133:3
Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

OPW 281
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.

9



PS 68:7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

OPW 194
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

OPW 249:A1
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt
uw wegen bekend.
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OPW 249:B(1)
Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp,
die nog schijnt in de nacht.

OPW 249:A2
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

OPW 249:B(2)
Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp,
die nog schijnt in de nacht.

NLB 416:1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NLB 416:2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NLB 416:3
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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NLB 416:4
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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