GELOOFSGEMEENSCHAP
DE DRIE RANKEN

ORDE VAN DIENST
zondag 3 oktober 2021, 09:30 uur
3e zondag van de herfst
BIJ HET JAARTHEMA EN
DE LOSMAKING EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS.

‘VERDUUR SAMEN!’

Voorganger:
Muziek:

Ad Wijlhuizen
Rudi Coppoolse en
zangers van de zanggroep

Welkom
VOORBEREIDING
Openingslied: Lied 217 ‘De dag gaat open’ ( 1, 3 voorzang, 2,4 en 5: allen)

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing
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Opening en groet gevolgd door: Lied 291c ‘Onze hulp’ (met CP)

Inleiding op de viering
Lied: 299j ‘Om de mensen en de dieren’ (1 en 3, voorzang, 2 en 4: allen)
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2 om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

3 Eer zij de God van de hemel,
zijn Naam richt de geschiedenis.
Eer aan de Koning der volken:
Gloria in excelsis.

4 Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen
is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.
Kinderen gaan naar hun eigen viering
DIENST VAN HET WOORD
Lied 330: ‘Woord dat ruimte schept’ (1e keer voorzang, 2e keer: allen)

Schriftlezing: Leviticus 25: 1-7
Lector: Woord van de Eeuwige
Allen: Wij danken God
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Lied 992: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ (1 voorzang, 2-4 allen)

2 Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3 Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4 Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.
Schriftlezing: Galaten 5: 13,14 en 16, gevolgd door Lied 339c:
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Overdenking, gevolgd door instrumentaal
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Losmaking en bevestiging ambtsdragers
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.
Losmaking van: Reiny Hanneszen, Han Brinkhuis, Adriaan de Putter, Ria van
Berkum , Aldi Bijl en Daniëlle Weijde.
Tijdens de wisseling: Lied 421: vrede voor jou
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Bevestiging van: Tineke Breuer (ouderling vz.), Gert Nijmeijer (ouderling vz),
Coos Schuijl (Jeugdouderling), Klaas Heijs (ouderling kerkrentmeester), Evert
Schut (ouderling kerkrentmeester m.b.o.), Wilma Paulussen (diaken) en Riet
Vink (past. medewerker).
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 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 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 collecte. U kunt uw bijdrage geven via de app
Appostel of overmaken via deze link
A. De diaconale collecte is bestemd voor het Christelijk Noodfonds Apeldoorn
(CNAP).
B. De tweede collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap
De Drie Ranken.
C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk en Israël Verbonden door gesprek en ontmoeting.
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Gebeden, voorafgegaan en afgewisseld door
Lied 367k ‘Hoor ons bidden God en luister’

Gezongen Onze Vader
Slotwoord
Slotlied: Lied 362: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
2 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.
3 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.
Zegen, gevolgd door ‘Amen,amen, amen’

Na de viering ben je in De Huiskamer, De Ontmoeting, De bron en in De Belofte
welkom voor een kopje koffie en is er gelegenheid de scheidende en bevestigde
werkers te groeten.
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