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Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel 
 
  



- binnenkomst en ontmoeting 
 
- orgelspel 
 

  Op de Drempel 

 
- welkom en mededelingen 
 
- aanvangslied: Gezang 280: 1, 2 en 3 

 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
  



- 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 280: 4 en 5 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 

  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 146 c: 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! 
  



De Schriften 

 
- groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
- gebed bij de opening van de Schriften 
 
- Tenachlezing: Zacharia : 4 – 8 en 20 – 23 
 
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de 
pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok 
vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende 
kinderen. Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het 
jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor 
mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. Dit 
zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit 
het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat en hen 
naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn 
en ik hun God, in onwankelbare trouw. 
 
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen 
komen uit allerlei landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen 
naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op 
weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn 
gunst af te smeken.” Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem 
komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn 
gunst af te smeken. En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als 
die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen 
een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij 
willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.”’  
 
  



- lied: Gezang 943: 1, 2 en 3 

 
Uit grondeloze diepten put 
Hij licht, en vreugde uit pijn. 
Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 
zijn wil is soeverein. 
 
Geliefden Gods, schep nieuwe moed, 
de wolken die gij vreest, 
zijn zwaar van regen, overvloed 
van zegen die geneest. 
 
- lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 8: 22 – 26 
 
Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men 
smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand 
en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde 
er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ Hij begon weer te zien en zei: 
‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Daarna legde hij 
weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open 
en genas; hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de 
waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’ 
 
  



- lied: Gezang 943: 4, 5 en 6 
 

Zou gij verstaan, waar Hij u leidt? 
Vertrouw Hem waar Hij gaat. 
Zijn duistere voorzienigheid 
verhult zijn mild gelaat. 
 
Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 
wordt klaar van uur tot uur. 
De knop is bitter, is begin, 
de bloem wordt licht en puur. 
 
Hoe blind vanuit zichzelve is 
het menselijk gezicht. 
Godzelf vertaalt de duisternis 
in eindelijk eeuwig licht. 
 
- uitleg en verkondiging 
 

  Ons Antwoord 

 
- lied: Gezang 863: 1, 2, 5 en 6 

 
 
 
 



Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 
 
Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 
 
Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 
 
- 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 723: 1 en 2 

 
 
 
 



O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
- uitzending en zegen 
Allen : Amen  
 
De gemeente gaat zitten en wacht op de aanwijzingen van de koster. 
 
- uitleidend orgelspel 
  



In de komende weken ……. 
zondag 5 september, 10:00 uur, Hoog-Keppel, ds. Wijke Greydanus 
zondag 12 september, 10:00 uur, Eldrik, ds. Karin Spelt, 
openluchtdienst/startzondag 
zondag 19 september, 10:00 uur, Drempt, ds. Bert Bomer, avondmaal 
     
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 Sravana 
Sravana biedt palliatieve terminale zorg in het gasthuis en in de 
thuissituatie. Voor de Stichting betekent dit dat de zorg zich richt op het 
verbeteren van de kwaliteit van de laatste fase van het leven. Zij doen dit 
door ondersteuning en begeleiding te bieden bij pijn en andere 
symptomen van de ziekte. Met aandacht voor lichaam, geest en het 
spirituele aspect van zowel de gast als zijn familie en/of naasten. Want 
als het einde nadert en tijd steeds. 
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. 
 


