
Zondag 19-03-2023
Laetare (4e lijdenszondag)

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur

Ds. N. van der Leer
““Hij wist niet dat zijn gezicht glansde

doordat hij met de Heer had gesproken”

Avonddienst 18.30 uur
Ds. L. Krüger

“Laat Jezus je dienen! – laat Hij je
verzadigen met het goede”

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 vanDeijk Kerkenraadslid: Henk vanDeijk
Musicus: Jan deWit Musicus: Jan deWit

Inleidend orgelspel Inleidend orgelspel
Welkom enmededelingen Welkom enmededelingen
Aanvangslied: PS 25:1,2,4 Aanvangslied: NLB 118:1,2,3
Votum en groet Stil gebed
Kinderlied:* HH 205 Votum en groet
Inleiding op de dienst Zingen: NLB 705:1,2
Morgengebed Inleiding op de dienst
Schriftlezing: Exodus 34:27-35 (NBV) Zingen: ELB 186
Zingen: NLB 910:1,2 Woorden voor het leven
Schriftlezing:Mattheus 17:1-9 (NBV) Zingen: PS 105:1
Zingen: NLB 545 Gebed om deHeilige Geest en
Verkondiging opening van het woord
Zingen: OPW334 Zingen: NLB 314:1,3
Dankgebed en voorbeden Schriftlezing: Psalm 103:1-5 (NBG)
Slotzang: NLB 1005:1,2,5 Marcus 6:30-34 (NBV)
Zegen Mattheus 7:7-12
Muziek na de dienst Verkondiging
Collecte** (bij de uitgang) Zingen: NLB 978:1,3,4

Dankgebed en voorbeden
Slotzang: ELB 150:1,2,3
Zegen
Zingen: NLB 415:3
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 GemeenteOuddorp,
NL 13 RABO035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan deQR-code hiernaast.

“Elke eerste dag van de week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg.”
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Agenda
Zondag 19maart
09.30 uur Ds. N. van der Leer
11.00 uur GAAV jeugdzolder
18.30 uur Ds. L. Krüger
Maandag 20maart
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 21maart
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 22maart
Donderdag 23maart
15.00 uur 55+middag
Vrijdag 24maart
Zaterdag 25maart
10.00 uur Inleveren spullen lentefair
Zondag 26maart
11.05 uur Ds. J. Smink
18.30 uur Ds. A.P. Davelaar

Gebed gevraagd voor:

Jarig 20-03 -

Vandaag 19-03 - In de ochtenddienst preekt ds. N. van der Leer uit Dordrecht,
emeritus-predikant en in de avonddienst ds. L. Krüger, voorganger bij de
Oranjekerk in Rotterdam.

Vanuit de FC - Er vindt momenteel een overdracht vanwerkzaamheden plaats voor
wat betreft de functie van 1e penningmeester binnen onze gemeente. Binnenkort
zal Marjan van denNieuwendijk het stokje overdragen aanMiranda Grinwis. Het
mailadres penningmeester@doopsgezindouddorp.nl kan gewoon gebruikt blijven
worden.

Paasbroden-actie - Ook dit jaar organiseren we de Paasbroden-actie weer.
Bestellen kan via de bestellijst op dewebsite van de kerk. Ook liggen er
bestelformulieren op de tafel in de hal. Inleveren kan t/mmaandag 27maart in de
daar voor bestemde box in de hal van de kerk. Afhalen kan op 1 april, tijdens de
Lentefair, van 10.00 – 11.00 uur.

4e zondag – Laetare (19emaart)
Lezing: Johannes 9. ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl
Hij mijn ogen geopend heeft.’ (Johannes 9:30). In Duitsland heb ik nog steeds goed
contact metmijn vorige buurvrouw. Ze is zelf geen christen, maar na het overlijden
vanmijn man vraagt zeme over de bijbelverhalen enmijn beleving. Ik merk in onze
gesprekken dat ik meer dan eens aan het zoeken ben naar het ‘juiste’ antwoord. Hoe
kan ik mij niet-gelovige buurvrouw laten zien hoe belangrijk mijn geloof voorme is?
Ik heb geleerd, dat ik niet alle antwoordenmoet hebben ommet anderen over Jezus
te kunnen praten.
Kernwoorden: Open ogen, zien, kijken, gezien worden, wie ben jij, geworden
Schikking: In het midden van de bloemenschikking zitten bloemen als een pupil. Een
oog ommee te kijken. (tekst: privé; idëe: Protestante Kerk in Nederland –
Veertigdagentijd kalender 2023)
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Kinderwerk - Paasproject: Samen op weg naar Pasen.
19 maart: Getsemane (Mattheüs 26:31-55). Een verdrietig stuk van de weg naar
Pasen. Jezus bidt in de tuin tot zijn Vader. Hij wil liever niet lijden en sterven, maar
Hij wil de wil van zijn Vader doen. Hij vraagt zijn discipelen voor Hem te bidden.
Maar ze vallen stuk voor stuk in slaap. Daarna wordt Hij opgehaald door de
soldaten en Judas verraadt Hem met een kus. Hij wordt door iedereen verlaten.

Kinderwerk - Het kinderwerk heeft momenteel te weinig medewerkers. Om een
veilige en leerzame kinderdienst te houden, zijn we op zoek naar enkele
medewerkers. 1 x per maand meehelpen, knutselen en een lieve glimlach is meer
dan voldoende. Kom jij ons team versterken? Voor info: Martha Witkamp tel.
06-51746953 of mail naar kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl

55+ middag - D.V. donderdagmiddag 23 maart a.s. komt de 55 + weer bij elkaar.
Deze middag hopen we een lente stukje maken. Brengt u zelf een potje of bakje mee
een mesje of snoeischaar kan misschien ook handig zijn. Voor de lentebloeiers en
decoratie zal worden gezorgd. Laat u het bloemschikken liever aan u voorbij gaan,
dan hopen we toch op uw komst en zullen wij voor iets anders zorgen. Namens het
Team 55 +

Inzameling spullen tbv lentefair en uitverkoop kleding - Op 1 april is er weer een
Lentefair in de kerk, er zijn allerlei leuke spulletjes in de verkoop. Op zaterdag 25/3
van 10 tot 12 uur is er mogelijkheid in de kerk om mooie,bruikbare, schone spullen
in te leveren die we dan kunnen verkopen. Denk aan mooie boeken, goede kleding,
mooi, compleet speelgoed, maar we hebben ook mandjes voor het maken van
paasstukjes nodig. Daarnaast houden we ook uitverkoop van de kleding van 10-12u.
Heb je op 1 april zin en tijd om ons te helpen bij de verkoping of het opruimen/
opstarten? Of wil je wat bakken voor bij de koffie? Laat het ons weten op
activiteitencommissie@doopsgezindouddorp.nl of spreek Heike of Dick aan.

Onderwijsavond - We willen jullie allemaal weer uitnodigen voor de onderwijs-
avond op 30 maart. Johan Zijlstra, Bijbelleraar uit Terheijden (Brabant), komt dan
spreken over het Joodse Pesach feest en wat de overeenkomsten zijn met het
Paasfeest zoals wij dat vieren. Aanvang 19:30 uur. Het beloofd een bijzonder
leerzame avond te worden. Neem uw buurman, vriend of bekende mee. De
Taakgroep Onderwijs, Agni van Deijk, Krientje Goemaat, Aad Bijloo en Carla Tuk.
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Ochtenddienst

PS 25:1
HEER, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer vanmij de smaad en schande
vanmijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

PS 25:2
HERE, maakmij uwewegen
door uwWoord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
enwaarheen G'uw tredenwendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uwwet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

PS 25:4
God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des HEREN:
wie Hem needrig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

NLB 547:1
Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg deHere Jezus Gode goede vrucht.

Refrein
Kyrie eleison, weesmet ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

NLB 547:4
Latenwij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht, (refrein)
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NLB 547:5
want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. (refrein)

HH205
Waarom bleef U zo stil toen ze U vroegen:
“Bent U de koning der Joden?”
Waarom bleef U zo stil toen ze U sloegen
en aan het kruis wilden doden?

Dacht U aan ons
en dat U de Vader zou zien,
dacht U aan ons, misschien?

Waarom vocht U niet terug toen ze U vonden
en als een dief wilden vangen?
Waarom vocht U niet terug toen ze U bonden
en aan een kruis wilden hangen?

Dacht U aan ons
en dat U de Vader zou zien,
dacht U aan ons, misschien?

Waarom zei U geenwoord toen ze zo spuugden,
en U bespotten en lachten?
Waarom zei U geenwoord toen ze U duwden
en U naar Golgotha brachten?

Dacht U aan ons
en dat U de Vader zou zien,
dacht U aan ons, misschien?

NLB 910:1
Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen eenmild en klaar seizoen.

NLB 910:2
Goddank, wij overdenken ’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen begroetenwij de dag
en vrezen niet demorgen, wat hij ook brengenmag.

6



NLB 545:1
Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven
Halleluja.

NLB 545:2
Mozes en Elia zijn
Zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
Van dewet en de profeten.
Halleluja.

NLB 545:3
Daarom spreken zij met Hem
Van zijn uitgang en zijn lijden
Later te Jeruzalem
In de volheid van de tijden.
Halleluja.

NLB 545:4
Uit de hemel komt een stem
Die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
Rust mijn eeuwig welbehagen.

NLB 545:5
Zowordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.

OPW334
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van dewereld,
vernieuw ons.
LevendWoord, ja uwwaarheid
bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn doormij.
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Refrein
Kom, Jezus kom,
vul dit landmet uw heerlijkheid.
KomHeil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uwwoord:
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloedmag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stemwil ik horen.
Schijn in mij, schijn doormij. (refrein)

Staanwij oog in oogmet UHeer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn doormij. (refrein)

NLB 1005:1
Zoekend naar licht hier in het duister, zoekenwij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.

Refrein
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

NLB 1005:2
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uwwoord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. (refrein)

NLB 1005:5
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. (refrein)
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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 118:2
Ik werd benauwd van alle zijden
en riep de Heer ootmoedig aan.
DeHeer verhoorde en bevrijdde,
Hij deedmij in de ruimte staan.

DeHeer is metmij, ’k zal niet vrezen.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
DeHeer wil mij tot helper wezen:
ik zie op al mijn haters neer.

NLB 118:3
’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men bouwt opman enmacht.
’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.

Toen ik mij wenden kon noch keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des Heren
de knellende omsingeling.

NLB 705:1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!
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NLB 705:2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

ELB 186:1
Leidmij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
weesmijn gids in 't barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider,
vul mij met uwGeest steedsmeer.
Vul mij met uwGeest steedsmeer.

ELB 186:2
Laat mij zijn een godsgetuige,
sprekend van Umeer enmeer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, brood des hemels,
voedmij dat ik groei naar U.
Voedmij dat ik groei naar U.

ELB 186:3
Laat doormij uw levendwater
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uwGeest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

PS 105:1
Looft God denHEER, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt denHEER,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
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NLB 314:1
Here Jezus, om uwwoord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

NLB 314:3
OGij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart enmond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel doormag dringen.

NLB 978:1
AanU behoort, o Heer der heren,
de aardemet haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

NLB 978:3
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
vanmeer dan aards geheimenis.

NLB 978:4
Laat danmijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

ELB 150:1
Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
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wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o heil'ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

ELB 150:2
Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortrilt.

ELB 150:3
Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat U door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugdewordt omspoeld.

NLB 415:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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