
Zondag 26-03-2023
Judica (5e lijdenszondag)

Weekbrief
Samendienst 11.05 uur

Ds. J. Smink

Avonddienst 18.30 uur
Ds. A.P. Davelaar

“Liefde tot het uiterste”

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.

Samendienst Avonddienst
Kerkenraadslid: Corrie Hoek Kerkenraadslid: Corrie Hoek
M.m.v.: Gospelkoor Musicus: Henk Tebrugge

Inleidendemuziek Inleidend orgelspel
Inleidend lied: SELA10 8 Welkom enmededelingen
Welkom enmededelingen Aanvangslied: PS 67:1
Votum en groet Votum en groet
Zingen: SELA Zingen: OPW462
Koor zingt: Bloed van Jezus, mijn houvast Inleiding op de dienst
Morgengebed Zingen: NLB 569:1,2
Kinderlied: DGO114 Avondgebed
Schriftlezing:Mattheus 21:1-11 Schriftlezing: Johannes 13:1-30
Zingen: OPW125:4,2,3 (NBV21)
Verkondiging Zingen: OPW705
Zingen: OPW580 Verkondiging
Dankgebed en voorbeden Zingen: OPW268
Zingen: OPW579 Geloofsbelijdenis (gelezen)
Koor zingt: Zegenbede Zingen: NLB 415:3
Zegen Dankgebed en voorbeden
Uitleidendemuziek Slotzang: NLB 791:1,2,3,6
Collecte** (bij de uitgang) 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.

**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.

“Wat gij ook doet, verricht uwwerk van harte, als voor de Here, niet voor de mensen; gij
weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen.”

2



Agenda
Zondag 26maart
11.05 uur Ds. J. Smink
18.30 uur Ds. A.P. Davelaar
Maandag 27maart
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 28maart
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 29maart

Donderdag 30maart
19.30 uur Onderwijsavond
Vrijdag 31maart
Zaterdag 1 april
09.00 uur Lentefair
Zondag 2 april
09.30 uur Ds. mw. S. v/dMeulen
11.00 uur GAAV Jeugdzolder
18.30 uur Pastor B. Dijkstra-Geuz

Gebed gevraagd voor:

Jarig 28-03 -
Jarig 28-03 -

Pastoraat =Omzien naar elkaar. Een eindje met je meelopen op je weg van zorg;
voor enmet je bidden. Om zo ondersteuning te geven, waar het nodig is en waar het
kan. Deze taak doenwe 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 kunnenwe u tot steun zijn!Met elkaar in vertrouwen opweg
met de Heer. Anneke Akershoek, taakgroep pastoraat, 0622097622mail:
pastoraat@doopsgezindouddorp.nl Annelies van Hoven, namens de kerkenraad

Vandaag 26-03 - In de Samendienst gaat voor ds. J. Smink onze voormalig predikant
en in de avonddienst ds. A.P. Davelaar, predikant in de Protestantse wijkgemeente
Charlois.

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.

5e zondag – Judika (26emaart)
Lezing: Johannes 11:1-4, 17-44 de opwekking van Lazarus ´… en er waren dan ook
veel Joden naarMarta enMaria gekomen om hen te troosten nu hun broer
gestorvenwas.´ (Johannes 11:19) Troost beweegt demenigte om naar Bethanië te
gaan. Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal iets wat daar volkomen
haaks op staat. Jezus komt niet om te troosten. Hij begint te praten over het leven.
Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot levenwekken. Jezus kan zo
spreken omdat Hij zelf Opstanding is. De boodschap van Jezus is dat niet het
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verleden onze stemming aanvoert, maar het geloof in God. ‘Wie in mij gelooft zal
leven, ook als hij sterft.’ Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen.
Kernwoorden: leven, herinneringen, liefde voor jou
Schikking: Een krans die het levensymboliseert - zonder begin en zonder eind.
Plaats tussen de takken gedroogde bloemen en gedroogde grassen die herinneren
aan het aardse leven. Groene grassen en roze bloemen maken de krans levend.
(tekst en idëe: Protestante Kerk in Nederland – Veertigdagentijd kalender 2023)

Onderwijsavond - We willen jullie allemaal weer uitnodigen voor de
onderwijsavond 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.

Kinderdienst - Paasproject: Samen op weg naar Pasen.
26 maart: Kajafas en Pilatus (Johannes 18:12-27) Petrus is bang. Hij durft niet toe
te geven dat hij bij Jezus hoort. Hij zou wel weg willen kruipen. Nog voordat de haan
kraait, heeft hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kent. Jezus wordt voorgeleid aan
de hogepriester Kajafas en aan Pilatus. Ze kunnen geen kwaad vinden in Jezus. Toch
moest Hij sterven aan het kruis.

Paasfeest vieren in de kerk – Nu de lijdenstijd vordert, gaan we steeds meer
vooruitkijken naar Pasen. Welke kerkganger verheugt zich niet op dat prachtige
feest? We willen als gemeente het blijde nieuws van Jezus’ opstanding delen met
zoveel mogelijk mensen. Nieuwe mensen zijn altijd welkom in de kerk, maar voor de
christelijke feestdagen nodigen we ze heel nadrukkelijk uit. Dat doen we door het
ophangen van posters in het dorp en op vakantieparken. En op de zaterdag vóór
Pasen met het uitdelen van narcissen onder de mensen die boodschappen doen. De
meeste mensen nemen zo’n trompetbloem graag aan en via het eraan bevestigde
kaartje worden ze uitgenodigd voor de Paasdiensten (inclusief de Duitstalige dienst
op de Paaszondag). Helpt u mee uitdelen op zaterdag 8 april in de ochtend? Het is
altijd een mooie ervaring om dit samen te mogen doen. Aanmelden op de lijst in de
hal of bij Elma Posthuma (06-14898051). Op donderdagmiddag 6 april worden de
kaartjes aan de narcissen bevestigd, ook dat is een dankbare taak.



Samendienst

SELA10 8
Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoekwas of op reis, te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij.

Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoekwas of op reis, te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij.

Kommaar binnen. Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoekwas of op reis, te lang is weggeweest.

Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoekwas of op reis, te lang is weggeweest.

Welkom thuis. hier mag je zijn. De Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoekwas of op reis, te lang is weggeweest.Welkom thuis.

SELA
Hard geslagen, vastgenageld; zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen, door zijn eigen volk verguisd.
’t Is de lang verwachte koning, Davids Zoon enDavids Heer.
Hij, hetWoord van God gekomen, geeft de geest en spreekt niet meer.

Droeg eenmens ooit zoveel lijden, zag een ziel ooit zo’n verdriet?
Smalend spotte elke vijand, angstig vluchtte elke vriend.
Hard geslagen door belagers – niemand nam het op voor Hem.
Maar het hardst van alle slagen, kwamGods oordeel neer opHem.
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Wie te licht denkt over zonde en haar diepe ernst niet ziet,
kijk naar Hem en zie verwonderd wat een vonnis zij verdient.
Christus, het volmaakte paaslam, droeg ons weerzinwekkend lot.
Hij, die onze zondenwegnam, Hij verzoent ons weermet God.

Hier vindt ons geloof een bedding, onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding, die verloren zondaars vond.
Alle lof, eer en aanbidding voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt, leeft in hoop die nooit beschaamt.

Bloed van Jezus, mijn houvast
Watwist al mijn zonden uit?Watmaakt mij weer smetteloos?
Wat spoelt als een regenbui mijn hart weer schoon?

Watmaakt wie gewond is heel, en wie is gebonden vrij?
Vult de leegte in mijn ziel? Bemoedigt mij?

Bloed van Jezus, mijn houvast. Vol van hoop, gerechtigheid,
vol genade als ik val. Tot vergeven steeds bereid.
Redmijn zondig hart. Bloed van Jezus, mijn houvast.

Dat Umij terug hebt, Heer, wat heeft dat U veel gekost.
Maar geen schuld of zorgenmeer: ik ben verlost.

Als mijn tijd gekomen is. ik voor God verschijnenmoet,
weet ik dat er redding is door Jezus' bloed.

Bloed van Jezus, mijn houvast. Vol van hoop, gerechtigheid,
vol genade als ik val. Tot vergeven steeds bereid. Redmijn zondig hart.

Bloed van Jezus, mijn houvast. Vol van hoop, gerechtigheid,
vol genade als ik val. Tot vergeven steeds bereid.
Redmijn zondig hart. Bloed van Jezus, mijn houvast.

Bloed van Jezus, mijn houvast. Vol van hoop, gerechtigheid,
vol genade als ik val. Tot vergeven steeds bereid.
Redmijn zondig hart. Bloed van Jezus, mijn houvast.
Redmijn zondig hart. Bloed van Jezus, mijn houvast.
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DGO114
Refrein
Samen opweg naar Pasen. Samen opweg de toekomst tegemoet
Samen opweg naar Pasen. Samen opweg enweten ‘het komt goed’.
Samen opweg naar Pasen. geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen opweg naar Pasen. en delen in Gods liefde elke dag

Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem,
stilstaan bij Hosanna tot de woorden “kruisig hem!”
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad,
maar weten dat het leven dankzij Hemweer verder gaat. (refrein)

Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan,
stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor demensen gaf
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf. (refrein)

Samenmogen lezen van deweg die Hij moest gaan,
hoe Hij door zijn liefde zelf de doodwist te verslaan.
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft,
het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft. (refrein)

Opwekking 125: 4,2,3
Jezus op uwwoord. Vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort. Mijn bede tot U

Met uw liefde Heer. Kommij tegemoet
Nu ikmij tot U keer. Enmaak alles goed

Ziemij voor U staan. Zondig en onrein
O, Jezus raakmij aan. Van Uwil ik zijn.

OPW580
Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis.
Hij gaf aanmij het eeuwige leven, door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu Zijn tranen en zie nu Zijn wonden. Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voormij.
Dat bloedwast mij schoon en bevrijdt van zonde. Prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Ik ben zo dankbaar Heer, voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt Uw heilige naam
EnHeer ik houd van U, want U hield eerst vanmij.
Uw liefde tilt mij op enmaakt mij vrij.

7



Uit liefde droeg Jezus de straf vanmijn zonde.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de doodmij niet langer gebonden,
ook al wasmijn zonde groot.

Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmoog’lijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning enHeer van het leven.
Heel de schepping roept Zijn naam.

Ik ben zo dankbaar Heer, voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt Uw heilige naam
EnHeer ik houd van U, want U hield eerst vanmij.
Uw liefde tilt mij op enmaakt mij vrij.

Ik ben zo dankbaar Heer, voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt Uw heilige naam
EnHeer ik houd van U, want U hield eerst vanmij.
Uw liefde tilt mij op enmaakt mij vrij.

OPW579
DankU; 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 zingenwij nu een overwinningslied, een overwinningslied.

Want U opent de weg naar de Vader, Laat Hem zien, zoals niemandHem ziet.
Jezus, dankzij uw trouw en genade zingenwij 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 zingenwij nu een overwinningslied, een overwinningslied.

Want U opent de weg naar de Vader, Laat Hem zien, zoals niemandHem ziet.
Jezus, dankzij uw trouw en genade zingenwij 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. (2x)

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 zingenwij nu een overwinningslied, een overwinningslied.
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Want U opent de weg naar de Vader, Laat Hem zien, zoals niemandHem ziet.
Jezus, dankzij uw trouw en genade zingenwij 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. (2x)

Zegenbede
DeHeer is bij u om u deweg te wijzen, DeHeer staat achter u.
DeHeer is bij u, hij sluit u in de armen, De zegen Gods voor u.

DeHeer is bij u om uweer op te vangen als u gevallen bent.
DeHeer is bij u om uw verdriet te troosten. Gods zegen voor u voor de eeuwigheid.

DeHeer omgeeft u enHij zal u beschermen als er gevaren zijn.
DeHeer is bij u en Hij zal u behoeden. De zegen Gods voor u.

DeHeer is bij u, Zijn oor zal voor u horen Zijn ogen zullen zien.
DeHeer is bij u, Zijn wijsheid zal u leiden Gods zegen voor de eeuwigheid.

DeHeer is bij u, zijn woord zal voor u spreken U zult worden geleid.
DeHeer is bij u, zijn kracht zal u bewaren. Gods zegen voor u voor de eeuwigheid.
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Avonddienst

PS 67:1
God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uwweg aanvaarde
en tot U zich wend', zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen van uw heil erkent.

OPW462: refrein
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn,
is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer. (refrein)

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U. (refrein)

Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ookmij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U. en ik kom tot rust….. bij U.

NLB 569:1
Toen Jezus wist: nu is gekomen het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen enwater in een schaal gedaan.

NLB 569:2
Hij gaf ons zwijgende een teken en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken, het stort zich uit en reinigt mij.

OPW705
Aan demaaltijd wordt het stil, als deMeester knielen wil,
en vol liefde als een knecht elk apart de voetenwast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoemijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet vanMij,
als jeMij gaat volgen.

Toonmijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
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In de wereld wordt het stil, als wij doenwat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoemijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet vanMij,
als jeMij gaat volgen.

Toonmijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Toonmijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Zo heb Ik ook jou liefgehad, zo heb Ik ook jou liefgehad.

INSTRUMENTAAL

Toonmijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

OPW268
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein
Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uwwil geschied'. (refrein)

Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg. DeMan, die onze zonden droeg. (refrein)

Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragenwij.
Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. (refrein)

NLB 415:3
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!
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NLB 791:1
Liefde, eenmaal uitgesproken als uwwoord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.

NLB 791:2
Liefde, die ons hebt geschapen, vonkwaarmeeGij zelf ons raakt,
alles overwinnendwapen, laatste woord dat vredemaakt.

NLB 791:3
Liefde luidt de naam der namenwaarmeeGij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnenmetterdaad.

NLB 791:6
Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf!
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