
Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel 

Openluchtdienst 12 september 2021 
 
 

Met hoofd, hart en handen……… 
 

Startdienst 
 

m.m.v. muzikanten van de muziekvereniging Hummelo en Keppel 
  



-muziek voor de dienst 
 
-welkom 
 
-lied 288 Goedemorgen welkom allemaal 

 
-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. 



 
-met hoofd, hart en handen……. 
 
A=1 B=1 C=3 
 
 
-kyrie en gloria 
 
smeekgebed (aansluitend gezongen Kyrie) 
… 
Heer ontferm U 
en hoor ons als wij biddend zingen; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-loflied 868: 1,2,4 Lof zij de Heer 

 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 



-groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
-gebed bij de opening van de Schrift 
 
-schriftlezing: bewerking van Matteus 6: 9-13 
 

Lieve God,  

U bent onze Vader en u woont in de hemel.  

Uw naam is heilig en wij prijzen die naam.  

U bent de koning! 

Help mij om die dingen te doen waardoor de aarde  

steeds een beetje meer op de hemel gaat lijken.  

Geef ons iedere dag wat wij nodig hebben. 

Vergeef de fouten die ik maak. 

U vergeeft ons de fouten die wij maken,  

help ons om ook de fouten van anderen te vergeven. 

Help mij om steeds de weg te gaan die goed is.  

Wanneer er nare dingen om mij heen zijn, bescherm mij dan.  

Alles is van U! U bent groot, machtig en bijzonder!  

Uw liefde zal voor altijd en altijd blijven bestaan.  

En zo is het! Amen 

 
-lied: Zoek eerst het Koninkrijk van God 
 
Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En al het andere krijg je bovendien. Hallelu, halleluja. 
  
Refrein: 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, 
hallelujah, hallelu, halleluja. 
 
Jij zult  niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 



 
Bidt en jou zal gegeven zijn, 
zoekt en jij zult het zien. 
Klopt en de deur zal voor je open gaan. Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
 
-verhaal: de voorpret 
 
-feestelijke muziek 
 
-om over na te denken…… 
 
-lied: Handen heb je om te geven 
 
Handen heb je om te geven 
van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
wat een ander jou misdoet. 
 
Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen 
 
Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt 
en een hart om uit te zeggen 
wat een ander moed inspreekt. 
 
Open je… 
 
Schouders heb je om te dragen 
zorg en pijn van alleman 
en een hart om te aanvaarden  
wat een ander beter kan. 
 
Open je… 
 
Voeten heb je om te lopen 
naar de mens die eenzaam is 
en een hart om waar te maken 
dat geen mens een eiland is. 
 
Open je… 
 



Oren heb je om te horen 
naar de mens die vrede is 
en een hart om te geloven 
in zijn God die liefde is 
 
Open je… 
 
- aankondiging en inzameling van de gaven 
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-op zoek met hoofd, hart en handen….. 
 
we vormen een kring en bidden samen het Onze Vader  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-lied 1006: Onze vader in de hemel 

 



 
-zegen 
 
-allen: amen 3x 
 
-muziek 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



In de komende weken ……. 
zondag 19 september,10:00 uur, Drempt, ds. Bert Bomer, Avondmaal 
zondag 26 september,10:00 uur, Hoog-Keppel, mw. Marjan van 
Zadelhoff 
zondag 3 oktober,10:00 uur, Drempt, ds. Karin Spelt 
 
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, Jeugdwerk van de Protestantse Kerk 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk 
georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen 
op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. 
Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de 
hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een 
geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke 
achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk 
in een brede behoefte te voorzien. Geef in de collecte voor het 
missionair werk van de Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te 
laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende 
generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen. Van 
harte aanbevolen. 
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. 


