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Viering van het Heilig Avondmaal 
 
 
 

  



 

orgelspel 

op de drempel 
 
welkom en mededelingen 
 
voor zover mogelijk gaat de gemeente  staan 
 
Aanvangslied: 287: 1, 2 

 
Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
 



votum en groet 
Onze hulp in 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. 

 
bemoediging en drempelgebed 
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V. in zijn liefde zijn wij thuis   
Allen ZIJN TROUW IS DAK BOVEN ONS HOOFD 
V. Rondom een gedekte tafel 

zijn wij vanmorgen in deze kerk bij elkaar gekomen, God. 
Gast aan uw tafel mogen wij zijn 
met alles wat we in ons voelen  
aan blijdschap en dankbaarheid 
maar ook aan zorgen, pijn en verdriet 
Hier aan deze tafel delen wij 
een stukje van ons leven met elkaar, met U. 
En als wij straks van tafel gaan, God, 
laat het dan zijn 
gevoed met goede moed 
getroost in verdriet 
gesterkt in vertrouwen 
door Jezus Christus, onze Heer. 

Allen Amen. 
 
Lied 287: 4, 5 
 
Rond de tafel, in de kring, 
staat ons land, de oogst voor ogen, – 
neem en eet, drink en gedenk, 
proef hoe zoet: Gods mededogen, 
die ons schenkt in de woestijn 
brood en wijn. 
  



Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 
Kyrie en gloria 
 
smeekgebed (aansluitend gezongen Kyrië) 
… 
Heer ontferm U 
en hoor ons als wij biddend zingen; 

 

 
 
  



Loflied: psalm 104: 1, 3, 4 

 
Uw bronnen zenden beken in het dal, 
zij storten neer als steile waterval, 
verbreden zich tot rustige rivieren. 
Van alle kant verzamelen zich de dieren. 
Zij komen langzaam nader uit het bos, 
woudezels stappen op het zachte mos 
het water tegemoet om er te drinken. 
Vogels doen overal hun lied weerklinken. 

  



Gij drenkt de bergen uit het hoge zwerk, 
de vruchtbaarheid der aarde is uw werk. 
De dieren grazen in de malse weiden, 
de sikkel gaat de rijpe halmen snijden. 
De wijn verheugt het hart, en voedzaam brood 
geeft Gij genoeg voor aller mensen nood. 
Zie op de Libanon Gods cederbomen, 
zij staan verzadigd door zijn regenstromen. 
 
De Schriften 
 
Groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing  Jesaja 25: 6-9 
 
Lied 762: 1, 2 

 
Gezuiverd en belegen is de wijn, 
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 
 
 



Schriftlezing Matteus 9: 9-17 
 
Overweging 
 
Muzikale meditatie 
 
Aankondiging van de inzameling van de gaven. 
De collecten zullen niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Bij de 
uitgang van de kerk staan dozen, waar u uw giften in kunt doen. Hartelijk 
dank! 
 
Gebeden, stil gebed  
 
Lied 387: 1, 2 

 
Als wij van de feestwijn drinken 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan om te gedenken 
wie een lege beker heeft. 
 
  



Dienst van de Tafel 
 
V: De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren 
V: Verheft uw harten 
G: Wij hebben ons hart bij de Heer 
V: Zegenen wij de Heer, onze God 
G: Wij zegenen U, Heer onze God 
 
Lofprijzing 
V: Tot leven hebt U ons aangeraakt. 
Elk mens roept U aan het licht, 
en U schenkt ons elkaar als bestemming. 
U zelf bent de adem van ons bidden en zingen. 
Nooit hield U op uw liefde over ons uit te spreken 
en keer op keer hebt U ons toekomst aangezegd. 
Genodigd worden wij aan uw feestmaal. 
Daarom zegenen wij U en met allen 
die van uw liefde leefden, 
en wie nog van U zingen 
stemmen ook wij hier in: 
 
Lied 985: 1, 3 

 
 



Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
 
V: Gezegend U, Vader, 
omdat uw hart ons bleef zoeken in Jezus Messias.  
Hij deelde met ons het donker 
en is in de nacht nog de weg naar huis. 
Hij nodigt ons aan tafel en deelt zichzelf 
als uw liefde aan ons uit 
in de nacht waarin hij werd overgeleverd 
toen hij brood naam en U zegende….. 
 
V: Laat het lied om uw naam niet verstommen in deze wereld 
Laat uw woord ons een lamp zijn die niet dooft 
Blijf om ons bewogen 
Laat de Geest die u drijft en uw zoon bezielde 
ook ons aanzetten tot daden die mensen verheugen. 
Zend ons uw Geest, 
Want ooit zal een nieuwe bloei zich verspreiden 
en zal een geestrijke wind doen ontluiken 
wie de hoop in hun hart hebben bewaard.  
 
G: Onze Vader.... 
 
Vredesgroet: De gemeenteleden wensen elkaar vrede toe 
 
Delen van brood en beker 
 
Dankgebed 
 
voor zover mogelijk gaat de gemeente staan 
 
Wegzending en zegen 
A: amen 
 
  



Slotlied 425 

 
De gemeente gaat zitten en wacht tot zij, per rij worden gevraagd de 
kerk te verlaten 
 
Uitleidend orgelspel 
  



In de komende weken ……. 
zondag 15 augustus, 10:00 uur, Drempt, ds. Jan Kool 
zondag 22 augustus, 10:00 uur, Hoog-Keppel, ds. Susanne v.d. Sluijs 
zondag 29 augustus, 10:00 uur, Drempt, ds. Deodaat v.d. Boon 
      
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. 
 
Stichting Vluchteling 
Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en 
onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 79 miljoen mannen, vrouwen 
en kinderen. 1 op de 110 mensen wereldwijd is op de vlucht. Stichting 
Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan 
vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden zij levensreddende 
noodhulp als medische zorg, voedsel en schoon water. Maar ook bij 
langdurige humanitaire crises kunnen mensen op stichting vluchteling 
rekenen, bijvoorbeeld met onderwijs. In situaties waar vluchtelingen weer 
naar huis kunnen, ondersteunt Stichting Vluchteling die terugkeer. Soms 
kan dat alleen veilig als er landmijnen worden geruimd. Soms moeten 
scholen opnieuw worden opgebouwd, de medische voorzieningen 
worden hersteld, of wordt andere economische ondersteuning geboden. 
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. 
 
 
 


