GELOOFSGEMEENSCHAP
DE DRIE RANKEN
ORDE VAN DIENST
Zondag 17 oktober 2021
Diaconale viering rondom het jaarproject: ‘de Stadsakkers’
voorganger:
m.m.v.:

Gertrudeke van der Maas, diaconaal predikant
Rudi Coppoolse en de zanggroep

Voor de viering is er een filmpje van een van de diaconale activiteiten: ‘de druif’
Bel klinkt We worden stil, er is instrumentale muziek
Welkom
VOORBEREIDING
Openingslied: Lied 276 ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ (staande)
Drempeltekst
Gezongen Onze Hulp Lied 291c ‘Onze Hulp is de naam van de Heer’
Hierna gaan we zitten
Kyriegebed, daarna Glorialied: Lied 984 ‘Gezegend die de wereld schept’
Moment met de kinderen
Inleiding op de viering: de vele gezichten van de diaconie
DIENST VAN HET WOORD
Gezongen gebed Lied 335 ‘Hoor het woord’
1e keer zanggroep, 2e keer allen (tegenstem door zanggroep)
Lezing: Ruth 1: 1-14

Lector: Woord van de Eeuwige
Allen: Wij danken God

Lied door zanggroep: Lied 997:1 ‘ - en vele duizenden ontheemd’
‘Als het onheil je treft’ overweging deel 1

Lezing: Ruth 1: 15-22

Lector: Woord van de Eeuwige
Allen: Wij danken God

Lied: Lied 1007 ‘Brood zal ik geven’
Het lied heeft 2 melodieën, A en B, we zingen het samen met de zanggroep.
Zanggroep couplet 1 t/m 3 en 5, allen couplet 4, 6 en 7
‘Tijd om te oogsten’ overweging deel 2
Luisterlied Verzameld Liedboek 868
‘Wat in stilte bloeit’ - door de zanggroep
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen heeft ons bestemd om,
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden, voorafgegaan en beantwoord met responsie 368g ‘Adem van God’
stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader
Aandacht voor het diaconale Jaarproject ‘de Stadsakkers’
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 ons diaconale jaarproject De
Stadsakkers.
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 (staande) Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen, beantwoord door een gezongen Amen
Na de viering is er een filmpje van een van de diaconale activiteiten:
‘het ReparatieCafé’
De Drie Ranken – Apeldoorn
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