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Binnenkomst en ontmoeting 

Orgelspel 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: lied 283: ‘In de veelheid van geluiden’ 

 

En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
  

Op de drempel 



Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
 

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 

Eeuwige onze God 
Wij die U nooit hebben gezien 
ZIE ONS HIER STAAN 
Wij die van U hebben gehoord 
HOOR GIJ ONS AAN 
Uw Naam is dat Gij mensen helpt 
WEES ONZE HULP 
En dat Gij alles hebt gemaakt 
MAAK ALLES NIEUW 
En dat Gij ons bij name kent 
LEER ONS U KENNEN 
Die bron van leven wordt genoemd 
DOE ONS WEER LEVEN 
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn 
WEES HIER AANWEZIG 
AMEN 
 

 

 



Lied 275: ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 

 

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. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
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. 

 

 



 

 

Smeekgebed  

…… Heer ontferm U en hoor ons als wij biddend zingen: 
Kyrie eleison,  Christi eleison,   Kyrie eleison 
 

Oproep tot lofprijzing 

 

Loflied: lied 305: ‘Alle eer en alle glorie‘ 

 

 
 
 
 

Kyrie en Gloria 



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! 

 

 

 

Groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Lezing: Psalm 139 - uit  “Psalmen vrij“ - Huub Oosterhuis 

De Schriften 



Lied 139: 1, 2, 3, 8 en 14

 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
Hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 
 
 



Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 

Gedachten ter overweging 

Stilte – pianospel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lied  362: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat ‘ 

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
 
 
 
 
 

Ons Antwoord 



Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

Aankondiging van de gaven 

Gebeden: voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

 

  

Lied  418: 1, 2 en 3  ‘God, schenk ons de kracht‘ 

 

Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

Op Weg 



 
Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 

Uitzending en zegen (gezongen AMEN) 

Orgelspel 

 

DE WERELD DAT ZIJN WIJ 
 
Kun jij soms ook zo verlangen 
Naar een plekje voor jezelf 
Waar men jou echt wil ontmoeten 
En de buitenkant niet telt? 
Waar de mensen sterk verschillen 
Van elkaar, van jou, van mij, 
Maar er enkel naar verlangen 
Samen en zichzelf te zijn 
 
Kun jij soms ook zo verlangen 
Naar een wereld als een thuis, 
Als een herberg voor de mensen, 
Heel ver weg of dicht bij huis 
Voor de mensen van de wereld, 
Mannen, vrouwen, wit of zwart, 
Voor de groten, voor de kleinen, 
Heel gewoon of heel apart. 
 
Is er voor die nieuwe wereld 
Al een plekje in mijn hart? 
                                                                      Tekst: Hans Reinold 
 
 
 
 
 



In de komende weken ……. 
zondag 3 oktober,10:00 uur, Drempt, ds. Karin Spelt 
zondag 10 oktober, 10:00 uur, Hoog-Keppel, ds. Karin Spelt 
zondag 17 oktober, 10:00 uur, Achter Drempt, Oecumenische viering, 
mw. Marjan van Zadelhoff en diaken Gunther Oudegroen 
 
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, Vredeswerk (Zending) 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door 
het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men 
leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een 
project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door 
Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze 
bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 
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. 
 

 

 

 


