
GELOOFSGEMEENSCHAP 
DE DRIE RANKEN 

ORDE VAN DIENST  

zondag 7 augustus 2022 
4e zondag van de zomer 

 

Thema: ‘Waar je hart is, daar zal ook je schat zijn’ 

 
voorganger: ds. Mirjam Sloots 

                                       organist: Rudi Coppoolse 

                                       m.m.v. een zanggroep  
 

 

Bel klinkt (Wij worden stil) 
 

Instrumentaal 

 

Welkom 
 

VOORBEREIDING 

 
Openingslied: (staande) ‘Wonderwereld vol geheimen’  

(Melodie ‘Stilte over alle landen’)  

 
Zanggroep:  Wonderwereld vol geheimen, schepping van God, 

al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg:  

vormen, kleuren, klank te over,  
tastbaar weefsel, veelbelovend, 

alles wat ons hart verovert –  

schepping van God.  

 
Allen:  Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst 

Elke stam en elke natie: hemelse kunst 

Jij, voor het geluk geboren,  
Jij in zielloos werk verloren,  

Jij die bouwt de hoogste toren,  

Leeft van Gods gunst.  
 

Allen:   Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,  

Elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid?  
Hoe bewaar ik alle dagen 

Eerbied voor uw aardse gaven,  

Hoe kan ik uw hart behagen,  

Heer, voor altijd?  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

 
Bemoediging:  

V: God, soms zien wij U als een Vader,  

 het mysterie achter alle dingen, een geheimenis,  

wij ervaren U dan als de God die boven ons is en vragen U:  
A: Laat ons leven in verwondering 

 Ga boven en voor ons uit  

V: God, soms zien wij U als een Zoon,  
 zoals Jezus en ieder mens waarin wij iets van U kunnen herkennen,  

wij ervaren U dan als de God die naast ons is  

en vragen U:  
A: Laat ons iets van U in de ander ontdekken,  

 Wees naast ons  

V: God, soms zien wij U als een Heilige Geest,  
 zoals die als levensadem in den beginne  

werd ingeblazen  

zoals die in goddelijke vonkjes met Pinksteren  
in ieders hart is gelegd    

 wij ervaren U dan als de God die in ons is 

 en vragen U:  

A: Laat ons leven vanuit onze innerlijke kracht  
Wees in ons  

 Amen  

  
Groet  

 

Stil Gebed  
 

Inleiding op de dienst 

 
Kyriegebed (3 bedes bevestigd door Kyrie Eleison uit Ghana NL301j)   
 

 
 

 

Glorialied: Lied 1005  ‘Zoekend naar Licht’  
Zanggroep: 1, Allen: 2, Zanggroep: 3, Allen: 4 en 5  

 

 
De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 2 – 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om inspiratie (Drie bedes bevestigd door ‘Kom adem ons open,  

 
 

Lezingen: Mattheus 13:44-46, 51-53 (BGT- Bijbel in Gewone Taal) en 
                Mattheus 6:21(NBV) 

Lector: Woord van de Eeuwige 

                                                         Allen:  Wij danken God 
 

Zingen: Lied 313: 1 ‘Een rijke schat van wijsheid’  

 

Overweging 
 

Instrumentaal 

 
Lied: ‘Door tijd en ruimte gaan wij mensen’ (mel. 248: De dag door uwe gunst 

ontvangen)  

 
Allen:   Door tijd en ruimte gaan wij mensen,  

als vogels in hun vrije vlucht,  

langs wegen van geboortepijnen 
op zoek naar waarheid en geluk.  

 

Zanggroep:  Voor recht en vrede gaan wij mensen  
en vlechten woorden tot een streng 

van kracht en hoop op beter tijden 

door onvermogen, twijfel heen.  

 
Allen:   Om heelheid, uitzicht gaan wij mensen,  

Op lange reis die leven heet 

Door medelijden, medeleven 
Door goed en kwaad, met hart en ziel.  

 

Allen:   Geef ons de moed om lief te hebben,  
door hoogte, diepte heen te gaan 

de broosheid van onszelf te kennen 

en bij uw woorden stil te staan.    
 

 

 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 3 – 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Gedachtenis, afgesloten met lied 513:4 ‘God staat aan het begin’ 
 
Gebeden (dank- en voorbeden), stil gebed en Onze Vader  

 

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 Kerk in Actie / diaconale projecten  
    wereldwijd. 

B. De tweede collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap De Drie  

    Ranken.  
C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor de wijkkas. 

 

Slotlied: Lied 423 ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’   

 
WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen (gezongen door voorganger)  
 

Allen: Lied 415:3 

 
Amen, amen, amen,  

dat wij niet beschamen 

 Jezus, Christus onze Heer,  
amen God uw naam ter eer!  

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


