
GELOOFSGEMEENSCHAP 
DE DRIE RANKEN 

ORDE VAN DIENST  

zondag 21 augustus 2022 

9e zondag van de zomer 

 
voorganger: ds. Gertrudeke van der Maas 

                               organist/pianist: Ronald van Drunen 

                                       m.m.v een zanggroep  

 

 

 
 
 

 

Thema: ‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen?’ 
 

diaconale viering over ‘leven met minder’ 

aandachtsveld van de Diaconie van De Drie Ranken 

 
 

 

Bel klinkt  
we worden stil, er is instrumentale muziek 

 

Welkom 

 
VOORBEREIDING 

 

Openingslied: Lied 217 ‘De dag gaat open’ (staande)  
 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

Drempeltekst 
 

Gezongen Onze Hulp (Verzameld Liedboek 503) 

hierna gaan we zitten 

 

 
 

 

Kyriegebed 
 

Glorialied: Lied 157c ‘Met hart en ziel maak ik Hem groot’ 

strofen voorzang, refrein allen 
 

Met de kinderen  

 
Inleiding op de viering 

een paar stellingen over leven van een minimum-inkomen 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Gezongen gebed Lied 330 ‘Woord dat ruimte schept’ 

1e keer voorzang, 2e keer allen 
 

In zomaar een huishouden …  

De Bijbellezing van Matteüs 6, 25-34 is hierin opgenomen in twee delen  
 

Zingen: Lied 979 ‘De vogels van de bomen’ 

Wisselzang: zanggroep de oneven strofen, allen de even strofen 
 

Overweging 

 
 

 

 

 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 2 – 

Luisterlied Verzameld Liedboek 868 ‘De tafel der armen’  
tekst Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen 

 

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, stil gebed en Onze Vader  

 
Aandacht voor de gaven  

via de Appostel app of SKG collect, via collecte bonnen of contant 

 
A. De diaconale collecte is bestemd voor het Gemeentediaconaat / Omzien  

    naar elkaar. 

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

    Ranken.  

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

 

 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 3 – 

Slotlied Geroepen om te zingen 112 ‘Een land om van te dromen’ 

tekst Mar van der Velden, Joods-Poolse melodie 

strofen en refrein hebben dezelfde melodie 

 

 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen  

stuwt de mensen uit hun slavernij  

tot zij juichen, met tranen in hun ogen:  
"Lieve God, we zijn er, eind'lijk vrij!" 

 

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,  

dat een mens niet zonder bedding kan.  
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn.  

dat een volk daar eenmaal weer verzandt. Refrein 

 
3. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten,  

er is niemand hier. die ons bevrijdt."  

Zeg nooit: "Van een droom kan ik niet eten."  
Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd. Refrein 

 

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden  
toch het noodlot is van ons bestaan.  

Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden.”  

Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan.'' Refrein 
 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 
Zegen, beantwoord door een gezongen Amen 

 

 


