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voorganger ds. Wijke Greydanus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel 
  



- Binnenkomst en ontmoeting 
 
- Orgelspel 
 

  Op de Drempel 

 
- Welkom en mededelingen 
 
- Aanvangslied: 283: 1, 2 

 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
- 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 
o. Trouwe God, wie zouden we zijn zonder U? 
g. UW LIEFDE IS DE GROND ONDER ONS BESTAAN. 
o. Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw 

vrede. 
g. UW LIEFDE IS DE GROND ONDER ONS BESTAAN. 
o. Reinig ons van ongerechtigheid en vernieuw ons naar het beeld van 

Jezus Christus 
g. OPDAT WIJ ALS UW KINDEREN U LIEFHEBBEN EN DIENEN MET 

HEEL ONS HART. AMEN. 
 
 
- vervolg aanvangslied: 283: 5 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons me 
 

Kyrie en Gloria 

 
- Smeekgebed aansluitend gezongen Kyrie 301 g 
…..   Heer ontferm U 
en hoor ons als wij bidden: 

 
 
- Oproep tot lofprijzing 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Loflied: 305 

 
 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
 
 



 
 

 De Schriften 

 
- Groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
- Gebed bij de opening van de Schriften 
 
- Tenachlezing: Jesaja 43: 1-13 
 
- Lied: 82: 1 

 



- Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 27: 33-44 
 
- Lied: 800: 1, 3 

 
Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 



- Uitleg en verkondiging 
 

  Ons Antwoord 

 
- Lied: 992 

 
Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 
- Aankondiging en inzameling van de gaven 
 
- 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: 416 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
- Uitzending en zegen 
Allen : Amen  
 
- Orgelspel 
  



In de komende weken ……. 
zondag 12 september, 10:00 uur, Eldrik, ds. Karin Spelt, 
openluchtdienst/startzondag 
zondag 19 september, 10:00 uur, Drempt, ds. Bert Bomer, avondmaal 
zondag 26 september, 10:00 uur, Hoog-Keppel, mw. Marjan van 
Zadelhoff 
     
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. 
 
Werelddiaconaat 
Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 
jaar. Ze zijn energiek en willen allemaal iets van hun leven maken. 
Vooral vanuit de afgelegen dorpen in het droge noorden van Ghana 
trekken veel jongeren naar de grote steden in het zuiden, op zoek naar 
werk. Een deel heeft succes, maar een ander deel komt in 
moeilijkheden. De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in 
hun eigen omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de kans 
om ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren. Monica 
(21) leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later een 
eigen weverij beginnen. Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker. Hij wil 
later als kleermaker aan de slag in zijn eigen dorp en zelf ook mensen 
opleiden. 
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. 
 


