
ORDE VAN DIENST 
 
 
 

 
voor de zondagmorgenviering 

 
op 22 augustus 2021 in Hoog Keppel  

 
 

voorganger ds. S.M. van der Sluijs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel 
  



 
- binnenkomst en ontmoeting 
 
- orgelspel 
 

  Op de Drempel 

 
- welkom en mededelingen 
 
- aanvangslied: Gezang 214: 1, 2, 4  

 
Hef op uw hart en uw gelaat 
gelijk het licht dat opengaat, 
wees als de engelen bereid, 
wijd God uw ganse levenstijd! 
 
En laat uw licht als hemellicht 
schijnen voor ieders aangezicht, 
zodat het ieder helder is 
dat God uw licht, uw helper is. 
 
  



- 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 
 
- vervolg aanvangslied: Gezang 214: 5, 8  
 

De hemel immers is nabij! 
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij 
en door de stralen van uw gloed 
wordt alles wat er leeft gevoed. 
 
Lof zij de Vader, eeuwig licht, 
de Zoon, zijn enig aangezicht, 
lof zij de Geest, der liefde vuur, 
loof God vandaag van uur tot uur! 
 

  Kyrie en Gloria 

 
- smeekgebed (aansluitend gezongen Kyrie) 
…..   Heer ontferm U 
en hoor ons als wij bidden: 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  

 
- oproep tot lofprijzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- loflied: Gezang 275: 1, 2, 5  

 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 

  De Schriften 
 
- groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
- gebed bij de opening van de Schriften 
 
- Tenachlezing: Jesaja 43: 9-13A 
 
 
 
 
 
 



- lied: Gezang 825: 1, 4, 5  

 
Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 
  



Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
 
- lezing uit het Nieuwe Testament: Matth. 5: 1-17 
 
- lied: Gezang 825: 7, 8  
 

Want Hij die zozeer anders is 
dan al wat wij vereren, 
verscheen in de geschiedenis, 
God zelf, de Heer der heren. 
De eeuwen der onwetendheid 
zijn om, – het is de hoogste tijd 
tot Hem ons te bekeren. 
 
God heeft zich zelf ons toegewend: 
een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 
de God gewoond die eeuwig leeft, 
de ongeëvenaarde. 
 
- uitleg en verkondiging 
 

  Ons Antwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- lied: Gezang 975: 1, 2, 3  
 

 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
 



Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
- 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 
  voorbeden telkens beëindigd met: “zo bidden wij U samen”  
  waarop de gemeente antwoordt met: “HOOR ONS, O HEER” 
  afgesloten met stil gebed en het Onze Vader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Op Weg 

 
- slotlied: Gezang 838: 1, 4  

 
  



Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
- uitzending en zegen 
Allen : Amen  
 
- orgelspel 
  



In de komende weken ……. 
zondag 29 augustus, 10:00 uur, Drempt, ds. Deodaat v.d. Boon 
zondag 5 september, 10:00 uur, Hoog-Keppel, ds. Wijke Greydanus 
zondag 12 september, 10:00 uur, Eldrik, ds. Karin Spelt, 
openluchtdienst/startzondag 
     
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, Eardrop 
Stichting Operation Eardrop zet zich sinds 1983 belangeloos in voor 
dove en slechthorende kinderen in Kenia. In Kenia is slechthorendheid 
bij kinderen een groot probleem. Eardrop ondersteunt dovenscholen en 
zendt jaarlijks operatie en onderwijsteams naar Kenia om de 
levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. De diaconie zal 
de opbrengst van de collecte verdubbelen. 
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. 


