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Zondagse Viering 

op 1  augustus 2021 
zesde zondag van de zomer 

Drempt 10 uur 
 

 
 

koster:                      Emiel Luimes 
verzorging online-dienst Jan Bruil 
muziek:                        Lucian Venderink 
ouderling:                Marjan van Zadelhoff 
voorganger:             ds. Charlotte Goldschmeding 
lectrix:                       Johanna Oortgiesen 
diaken:                      Toon Folmer 
kerkrentmeester:    Peter Wanders 
koffiedienst:    Johanna en Gerrit Oortgiesen 

 bloemendienst   Loes Hendriksen 
  



 

– binnenkomst en ontmoeting 
 

Op de Drempel 

 
– orgelspel  
 
– welkom en mededelingen 
 
– lied van de intocht: Lied 92: 1, 2 
 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst 
zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 

2. Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren 

 
– Votum en Groet: 
 
– Onze hulp is de Naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
die trouw blijft in eeuwigheid 
EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 
Genade met u en vrede van God onze Vader 
door Jezus Messias  
in de kracht van de Heilige Geest. 
AMEN. 
 
–drempelgebed 
 
–vervolg intochtslied: Lied 92: 7, 8 

7. Zoals de cederbomen 
hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, 
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 

8. Zij zullen vruchten dragen 
voor ’s Heren heiligdom 
tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 



 

Kyrie en Gloria 

 
– Kyriegebed 
 
– Glorialied: Lied 405: 1, 3, 4 
 
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
4.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 

De Schriften 

 
– gebed bij de opening van de Schriften 
 
– TeNaCh-lezing: Exodus 20: 1-20 
 
– Antwoordlied: Lied 72: 6 
 

6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam 

 
– lezing uit het Evangelie: Matteüs 6: 9-13 
 

  



 

– Antwoordlied: Lied 72: 7 
 

7. Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
 
– Op zoek naar Woorden...: OM DE NAAM VAN DE HEER 
 

Voorganger: Zo moge het zijn… 
Allen:             Amen. 
 

– Muzikale meditatie  
 
– Toelichting op de gaven 
 
– gebeden, afgesloten met stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 

Op weg 

 
– slotlied: Gezang 225: 1, 4 (uit NH bundel 1938) 
 
1. O, Heiland trouwe Heer, moog’ onze tong U prijzen 
maar zij ook door de daad U lof en eer gebracht. 
Als ‘t horen van uw Woord ons geen liefde doet bewijzen 
dan zijn de lied’ren dood, de zangen zonder kracht. 
 
4. Ik hoor de roep van ’t leed der wereld bange vragen 
alom wijst God m’ in and’ren broers en zussen aan. 
Ziet welke een grootse taak: wat wankel is te schragen 
en bouwen ‘s Heren kerk, vat aan het werk, vat aan 
 
– uitzending en ZEGEN 
 
– orgelspel 
 
 
 
 
 



 

In de komende weken ……. 
zondag 8 augustus, 10:00 uur, Hoog-Keppel, ds. Karin Spelt, avondmaal 
zondag 15 augustus, 10:00 uur, Drempt, ds. Jan Kool 
zondag 22 augustus, 10:00 uur, Hoog-Keppel, ds. Susanne v.d. Sluijs 
      
Eerste collecte, plaatselijk kerkelijk werk 
U kunt u gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de PGDO: NL 72 
RABO 0315 0025 73 t.n.v. Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel, 
onder vermelding van “collecte”. 
De opbrengst wordt zoals gebruikelijk gelijkelijk verdeeld over de gemeente en 
de diaconie. 
 
Diaconale collecte, Stichting Naaste 
Interkerkelijke Stichting Naaste is een vrijwilligersorganisatie, bestaand uit circa 
25 vrijwilligers, die (ex-) gedetineerden voorbereidt op en helpt bij hun terugkeer in 
de maatschappij. Individuele begeleiding van (ex-)gedetineerden is zeer effectief 
en vergroot de kans op goede resocialisatie. Zij doen dit door het bezoeken van 
gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Zutphen, en het begeleiden van 
gedetineerden in het Re-Integratie Centrum in de inrichting . NAASTE  staat voor: 
Nazorg Achterhoek STEdendriehoek   Apeldoorn – Deventer- Zutphen. 
U kunt u gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie: 
NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diaconie PGDO, onder vermelding van het 
doel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


