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zangers van de zanggroep 

 
 

  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

Bel (we worden stil) 
 
Muziek voor de dienst 
 
Welkom door de ouderling 
 
VOORBEREIDING 

 
Openingslied: Lied 277: ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’ 
1e voorzang, 2e met vrouwen, 3e keer met alle stemmen 

 
Opening en Groet, gevolgd door: Lied 291c ‘Onze hulp’  

  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 2 – 

Kyriëgebed 
 

Glorialied: ‘Glorie aan God in de hoge’ (in canon) 

 

 

Inleiding op de viering 

 
  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 3 – 

DIENST VAN HET WOORD 
Lied 330: ‘Woord dat ruimte schept’  

(1e keer voorzang, 2e keer: allen) 

 

 
 

Schriftlezing: Marcus 13: 33-37 

 Lector:  Woord van de Eeuwige 
 Allen:  Wij danken God 

 

  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 4 – 

Lied 751: ‘De Heer verschijnt te middernacht’  
(1 en 3: voorzang; 2,4 en 5: allen) 

 

2  Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 

zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 

Hij heeft het zelf beloofd. 
 

3 Wie waakt er als een trouwe knecht, 

zijn meester toegedaan, 

dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 

 

4 Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 

zodat, als Christus binnentreedt, 

Hij waardig wordt begroet? 
 

5 De Heer verschijnt te middernacht! 

Nu is nog alles stil... 
zalig die toch geduldig wacht 

en Hem begroeten wil. 

 
 

Overdenking, gevolgd door instrumentaal 

 

  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 5 – 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Bevestiging ambtsdragers 

Bevestigd worden: Hetty Sips en Hilde Vons, beiden als ouderling-scriba en 

Jos Breuer en Anneke Memelink beiden als pastoraal medewerker. 
 

Inleiding  

 
Zingen: Credo, Lied 343: ‘Geloofd zij God’ 

 
2 Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon, 

die mensen hielp en meeleed en werd gedood. 

Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont. 
 

3 Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest 

ons zuivert en doet opstaan en muren breekt, 
tot alle volken één zijn in Christus’ geest. 

 

4 Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt, 
die is en was en zijn zal en met ons blijft 

en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt. 

 
Vragen: 

 

- Geloof je dat je dit werk mag doen vanuit deze  geloofsgemeenschap en  

in vertrouwen op God?  
- Wil je staan in de traditie van het christelijk geloof en die van de kerk?  

- Wil je dit werk doen met de gaven die je gegeven zijn en met liefde voor 

de geloofsgemeenschap en de wereld om haar heen? 
- Beloof je integer te zijn, en geheim te houden wat je vertrouwelijk  

ter ore komt?  

 
Antwoord: Ja, van harte!   

  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 6 – 

Vraag aan de geloofsgemeenschap: 
 

Geloofsgemeenschap De Drie Ranken, nu zij bevestigd zijn in hun ambt en 

benoemd in hun taak, belooft u dan hen te steunen en te helpen waar u kunt, 

zodat zij zich door deze gemeenschap gedragen weten?  
Wat is daarop jullie antwoord?  

 

Allen: Ja, van harte!  
 

Handoplegging (de liefde van God met jou!’)  terwijl wij hen toezingen:  

 
Lied 416: 1, ‘Ga met God’ 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 

Aandacht voor de gaven via de Appostel-app of naar  

NL29 RABO 0118 720 937 t.n.v.  
Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn, o.v.v.: 

 

A. De diaconale collecte is bestemd voor de Kerstactie. 
B.  De tweede collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap  

De Drie Ranken. 

C.  In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor  
Pastoraat - Omzien naar elkaar. 

 

 
Gebeden, voorafgegaan en afgewisseld door 367e ‘Heer, onze God’ en 

afgesloten door het gesproken Onze Vader 

 
  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 7 – 

Slotwoord gevolgd door het Slotlied: 760: ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’ 

1,3 en 5: voorzang; 2,4 en 6: allen. 

 

2 Gij gaat in ’t donker voor ons uit 

en niemand stuit 
uw grote gang 

de eeuwen door, een wereld lang. 

 
3 Al dwalen we ook ten dode af 

tot over ’t graf, 

voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij. 

 

4 Wij keren allen tot U weer, 

beminde Heer 
en grote God. 

Hoe liefelijk is dan ons lot. 

 
5 Als alles nieuw wordt voor ons oog, 

de hemel hoog, 

de aarde wijd 
glanzen van onvergankelijkheid. 

 

6 Als in het vorstelijke licht 
voor uw gezicht 

wij blinkend staan 

met witte waarheid aangedaan. 
 

Zegen, gevolgd door  ‘Amen,amen, amen’ 


