
ORDE VAN DIENST  

zondag 2 oktober 2022 
 

voorganger: Rosanne Hofman 

muziek: Jan Tiemens met zanggroep 

 

                                                    ----- 
Bel klinkt Wij worden stil 

 

Instrumentaal 

 
Welkom  

 

VOORBEREIDING 

 
Openingslied: 285 ‘Het licht is ons voorgegaan’ door zg, daarna door allen 

 

Drempelwoorden 

V: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
A: Die liefde is en grond van ons bestaan. 

V: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 

A: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

V: Vrede zij u. 
A: De wereld zij vrede. 

 
Gezongen Onze Hulp: (hierna gaan we zitten) 

 
 

Kyriegebed gevolgd door glorialied: 303 ‘Zonne en maan’ zg 1, allen 2,3 

GELOOFSGEMEENSCHAP 
DE DRIE RANKEN 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

 

Kinderen gaan naar de kinderdienst  

 
Inleiding op de viering 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed bij de opening van het woord 

 

Lezing: Lucas 17: 1-10 

Lector: Woord van de Eeuwige 
Allen: Wij danken God 

 

Gevolgd door Lied: ‘Wij gaan de weg van oude woorden’ (mel. Ps. 72) 

1. Wij gaan de weg van oude woorden 

Van overlevering 

Die wij van broeders, zusters 

hoorden 
In eigen luisterkring 

Verhalen uit geloof tevoren 

Om onze weg te gaan 

En tekens die ons veel beloven 
Als wij ze nieuw verstaan  

2. Wij zijn een schakel van de keten 

Verbintenis en hoop 

Mensen op zoek naar beter weten 

Oprechte levensloop 
Er is geen god aan onze zijde 

Die zegt ‘zo ga je goed’ 

Wel een die roept door alle tijden: 

‘Zoek verder, het komt goed!’ 

 

Overweging 

 
Instrumentaal  
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Gebeden (dank- en voorbeden) en stil gebed  
Voorafgegaan en afgewisseld door: 368e ‘God in de hemelen’ 

Afgesloten met het (staande) zingen van het Onze Vader: Lied 369b 

 

Aandacht voor de gaven via de Appostel app of SKG collect, 
via collecte bonnen of contant. 

A. De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn. 

B. De tweede collecte is bestemd voor de kosten voor onderhoud en het 

pastoraat. 
C. In de derde collecte wordt vandaag, Israëlzondag, uw bijdrage gevraagd 

voor Kerk en Israël - Onopgeefbaar verbonden. 

 

Slotlied: 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (staande)   
 

Zegen gevolgd door gezongen Amen.  
 


