
 

 

ORDE VAN DIENST 
                                zondag 9 oktober 2022 
                                4e zondag van de herfst 

 
MET VOORSTELLEN EN BEVESTIGING VAN MEDEWERKERS 

 

Thema: 

 
Voorganger:  Ad Wijlhuizen 
Muziek:  Matthijs Jellema 

 

---------  

Bel klinkt. Wij worden stil.  
 

Instrumentaal Fuga in a klein van J.L. Krebs 

 

Woord van welkom 
 

VOORBEREIDING 

 

Openingslied: 119A ‘Uw woord omvat mijn leven’ 
 

Opening en groet gevolgd door: Lied 291c ‘Onze hulp’ , solo, allen 

 

Kyriegebed , afgesloten door gezongen Kyrië uit 299d:  solo, allen 
 

Glorialied: lied 304: ‘Zing van de Vader’, 1 vrouwen; 2 mannen; 3 allen. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Kinderen naar de kinderdienst. Inleiding op de lezing. 

 

Lied 330: ‘Woord dat ruimte schept’  
 

Schriftlezing: Lucas 17: 11-19 

   L: Woord van de Eeuwige      A: Wij danken God 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP 
DE DRIE RANKEN 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

Lied 986: ‘De oorsprong van leven en licht’  

 

Overdenking, gevolgd door instrumentaal ‘Nun danket alle Gott’ - G.F. 
Kaufmann  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Voorstellen en bevestigen medewerkers 

 

• Marianne Katerberg, medewerker kerkrentmeesters 

• Geerten Groenland, medewerker seniorenpastoraat met b.o. 
 

  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!   

 

Vraag aan de geloofsgemeenschap : 
Geloofsgemeenschap De Drie Ranken, nu zij bevestigd zijn 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  terwijl wij hen toezingen:  lied 416: 1 ‘Ga met God’ 

 

Gedachtenis, afgesloten door het zingen van Lied 513: 4 
 

Gebeden, afgewisseld door 368j: ‘Heer, hoor ons bidden’ en Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte. Die kan worden ondersteund via de 
Appostel-app of bij de uitgang, met collecte bonnen of contant geld.  

 

A. De diaconale collecte is bestemd voor het Christelijk Noodfonds 

Apeldoorn (CNAP). 
B. De tweede collecte is bestemd voor de kosten voor onderhoud en het 

pastoraat. 

C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor plaatselijk 

missionair werk. 
 

Slotlied: Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ 

 

Zegen, gevolgd door  ‘Amen,amen, amen’ 
 

Orgelspel : Allegro van B. Marcello 


