
ORDE VAN DIENST 
 
 

 
voor de zondagmorgenviering 

 
op 15 augustus 2021 in Drempt 

 
 

 
 
 

voorganger ds. Jan Kool 
 
 
 
 

  



-Binnenkomst en ontmoeting 
 
-Orgelspel 

 
 
 

 
-Welkom en mededelingen 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
voor zover mogelijk gaat de gemeente  staan 
 
-Aanvangslied: Lied 1 

 
  

OP DE DREMPEL 



Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
 
Gans anders zal ’t de goddelozen gaan: 
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
God kent die wandelt in het rechte spoor, 
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 
 
-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. 

 
-Drempelgebed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-Zingen: Lied 59 (uit Tussentijds) 

 
  



 
 

 
-Smeekgebed, afgesloten met gezongen 'Kyrie eleison'(lied 301c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KYRIE EN GLORIA 
 



 
-Gloria: Lied 146c: 1 en 3 

 
 
Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
 



 
 

 
-Groet 
-Gebed om Licht 
 
-Tenach-lezing: Jesaja 66: 18b - 21 
 
-Zingen: Lied 991: 1, 2 en 3 

 
God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 
Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 
-Epistel-lezing: Hebreeën 12: 1 – 3 
  

DE SCHRIFTEN 



-Zingen: Lied 991: 4 en 5 
 
Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 
 
Wie later is geboren 
komt eerder aan de tijd, 
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit. 
 
-Evangelielezing: Lucas 13: 22 – 30 
 
-Zingen: Lied 991: 6, 7 en 8 
 
Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 
 
Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 
 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen 
en geef uw hart aan God. 
 
-Uitleg en verkondiging 

 
 
 

-Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 

ONS ANTWOORD 
 



-Zingen: Lied 760: 1, 2, 5 en 6 

 
Gij gaat in ’t donker voor ons uit 
en niemand stuit 
uw grote gang 
de eeuwen door, een wereld lang. 
 
Als alles nieuw wordt voor ons oog, 
de hemel hoog, 
de aarde wijd 
glanzen van onvergankelijkheid. 
 
Als in het vorstelijke licht 
voor uw gezicht 
wij blinkend staan 
met witte waarheid aangedaan. 
 
- Aankondiging en 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: dankgebed, voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader' 
 
 



 
 

 
-Slotlied Lied 969 

 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 
-Zending en zegen, afgesloten met gezongen 'Amen' 
 

- Uitleidend orgelspel 
  

OP WEG 



In de komende weken ……. 
zondag 22 augustus, 10:00 uur, Hoog-Keppel, ds. Susanne v.d. Sluis 
zondag 29 augustus, 10:00 uur, Drempt, ds. Deodaat v.d. Boon 
zondag 5 september, 10:00 uur, Hoog-Keppel, ds. Wijke Greydanus 
     
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, Zending 
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken 
deel uit van een 
minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de 
armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief 
weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale 
kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen 
zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen 
volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer 
via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan 
een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en 
staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een 
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Met uw bijdrage aan deze 
collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in 
Pakistan.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. 
 


