Zondag van Pinksteren
5 juni 2022

Op een mooie Pinksterdag

Dorpskerk - Blaricum

Orgel
Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Stilte
We gaan staan
Bemoediging
Vgr.
Onze hulp is de naam van de Heer.
Allen
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zingen: Kom Schepper God, o heilige Geest
Lied 670: 1
Groet
Vgr.
Allen

De Heer zij met jullie
De Heer zegene u

Zingen: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
Lied 632: 1 en 3
We gaan zitten
Inleiding op de dienst
Kyriegebed
Lofzang: Kom laat ons deze dag
Lied 672: 1 en 7
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De tien woorden
Gezongen antwoord en gebed bij het woord – in canon
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-De Heilige SchriftInleiding op de lezing
Schriftlezing Oude Testament: Ruth 2
1

Nu was Naomi van de kant van
haar echtgenoot Elimelech
verwant aan een moedig en
invloedrijk man, die Boaz heette.
2 Ruth, de Moabitische, zei tegen
Naomi: ‘Ik wil graag naar het land
gaan om aren te lezen bij iemand
die mij goedgezind is.’ Naomi
antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn
dochter.’ 3 Ze ging dus naar het
land om aren te lezen, achter de
maaiers aan. Bij toeval kwam ze
op de akker van Boaz, het
familielid van Elimelech. 4 Na
enige tijd kwam Boaz zelf eraan,
uit Betlehem. ‘De HEER zij met
jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De
HEER zegene u,’ groetten zij
terug. 5 Boaz vroeg de voorman
van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort
die jonge vrouw daar?’ 6 De man
antwoordde: ‘Dat is de
Moabitische vrouw die met
Naomi mee teruggekomen is.
7 Toen ze hier aankwam zei ze:
“Ik zou graag achter de maaiers
aan willen gaan om aren te lezen
bij de schoven,” en nu is ze hier
al de hele dag, vanaf de vroege
ochtend – ze heeft maar even
gezeten.’ 8 Daarop zei Boaz
tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn
dochter. Je moet niet naar een
andere akker gaan om aren te
lezen; ga hier niet weg, maar blijf
dicht bij de vrouwen die voor mij
werken. 9 Volg ze op de voet en
houd je ogen gericht op het veld

waar gemaaid wordt. Ik zal mijn
mannen zeggen je niet lastig te
vallen. Als je dorst hebt, ga dan
naar de kruiken en drink van het
water dat ze daar scheppen.’
10 Ze knielde, boog diep voorover
en zei: ‘Waarom bent u zo
vriendelijk voor mij? U behandelt
mij goed, terwijl ik toch maar een
vreemdeling ben.’ 11 Boaz
antwoordde: ‘Meer dan eens is
mij verteld over alles wat je voor
je schoonmoeder hebt gedaan na
de dood van je man: dat je je
vader en moeder en je
geboorteland hebt verlaten en
naar een volk bent gegaan dat je
volkomen onbekend was.
12 Moge de HEER je daarvoor
rijkelijk belonen – de HEER, de
God van Israël, onder wiens
vleugels je bent komen schuilen.’
13 ‘U bent goed voor mij, heer,’
zei ze. ‘U biedt me troost en
spreekt me moed in, terwijl ik niet
eens bij u in dienst ben.’
14 Toen het etenstijd was zei
Boaz tegen haar: ‘Kom maar hier
en neem een stuk brood en doop
het in de wijn.’ Ze ging naast de
maaiers zitten, en hij gaf haar
geroosterd graan. Ze at tot ze
genoeg had en ze hield zelfs nog
over. 15 Toen ze weer opstond
om te gaan werken, gaf Boaz zijn
mannen de volgende opdracht:
‘Laat haar ook tussen de
schoven aren lezen, zeg daar
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tegen haar schoondochter: ‘Moge
de HEER hem zegenen, want hij
heeft trouw bewezen aan de
levenden en aan de doden.’ En
ze vervolgde: ‘Hij is een naaste
verwant van ons en kan daarom
zijn rechten als losser laten
gelden.’ 21 Ruth, de Moabitische,
zei: ‘Hij heeft ook nog tegen me
gezegd dat ik bij zijn maaiers
moest blijven totdat zijn hele
oogst is binnengehaald.’ 22 ‘Het is
goed dat je optrekt met de
vrouwen op zijn land, mijn
dochter,’ zei Naomi tegen Ruth,
‘want dan zal niemand je op een
ander veld lastig kunnen vallen.’
23 Ze bleef dus aren lezen bij de
vrouwen die voor Boaz werkten,
tot het einde van de gerste- en
de tarweoogst. Al die tijd woonde
ze bij haar schoonmoeder.

niets van. 16 Integendeel, jullie
moeten juist wat halmen voor
haar uit de bundels trekken en
die laten liggen, zodat zij ze op
kan rapen. Verwijt haar dus
niets.’ 17 Zij werkte tot de avond
op het veld en sloeg de korrels
uit de aren die ze geraapt had.
Het was ongeveer een efa gerst.
18 Ze pakte het op en ging terug
naar de stad.
Toen Naomi zag hoeveel ze
verzameld had, en toen Ruth
haar ook nog gaf wat ze van het
middagmaal had overgehouden,
19 riep ze uit: ‘Waar heb jij
vandaag aren gelezen, waar heb
je gewerkt? Gezegend de man
die jou zo goed heeft behandeld!’
Ruth vertelde haar
schoonmoeder dat de man bij
wie ze die dag gewerkt had,
Boaz heette. 20 Toen zei Naomi

Gezongen Pinksterevangelie: ’t Is feest vandaag
Lied 683
Overdenking – de liturgie van het leven
Orgel
Zingen: De Geest van God waait als een wind
Lied 691
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-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden
beantwoord met Lied 681, Veni sancte Spiritus
Stil gebed
Onze Vader
(de kleine klok luidt…)
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de
hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En
leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want
van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
Collecten
We gaan staan
Zingen: Geest van hierboven
Lied 675
Uitzending en zegen
Allen
Amen, amen, amen.
Orgel

Afbeelding voorzijde:
< bron onbekend >
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PROTESTANTSE
GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur : rood

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

ds. Florida de Kok, Harderwijk
Wil Vooijs
Bas Reitsma
Hendrika Veerman

Voorbede
Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf in het voorbedenboek schrijven
(op de tafel in de voorhof).

Collecten
Diaconie:
Kerk-in-Actie: Zuid-Afrika
Kerkrentmeesters: onderhoud Flentrop orgel
U kunt, onder vermelding van het genoemde doel, uw gaven overmaken op:
• rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum.

Pastoraal contact (gastvoorganger)
Met de gastvoorganger ds. Florida de Kok kunt u na de dienst contact
opnemen, ook per email: < f.dekok@protestantsekerk.nl >.

Pastorale zorg
Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is na 15 juni weer per telefoon te bereiken
op nummer 035-624 7449 en/of 06-2150 9446 en via email: zeilstar@xs4all.nl
Tot de genoemde datum kunt u voor pastorale zorg contact opnemen met
ouderling Wil Vooijs via telefoonnummer 06-3833 9036.

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

12 juni
19 juni
26 juni
3 juli

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Rianne Veenstra, Almere
ds. Jurjen Zeilstra
ds. Jurjen Zeilstra
ds. Jurjen Zeilstra
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Agenda
Ma 6 juni 13.30 uur Kerkwandeling; bij goed weer maken we een wandeling
van 1,5 uur olv. onze kerk-wandelcoach Anneke van ’t Hull. Vertrek bij de
parkeerplaats Tafelberg bovenaan de Naarderweg. Denkt u aan goede
wandelschoenen? Opgeven niet noodzakelijk, doch we vertrekken op tijd! Info:
anneke.vanthull@kpnplanet.nl
Dinsdag 7 juni om 10.30 uur Gebedskring in ’t Achterom. Een vaste groep
bidt elke week in het Achterom op de dinsdag. Danken voor de zegeningen die
we als gemeente ontvangen denk aan saamhorigheid en dienstbaarheid aan
elkaar, maar ook aan onze medemens uit bijv. Oekraïne. Wat kunnen we voor
hen betekenen? Bidden voor onze zieken, ouderen, wellicht nieuw jeugdwerk
en op te starten gesprekskingen. Kortom, doet u mee? U bent van harte
welkom mee te bidden!
Woensdag 8 juni 19.30u vergadert het consistorie
Vrijdag 10 juni 10-12u Cie. Kruispunt; Koffie-ochtend voor onze 70-plus
Senioren in het Achterom.

Informatie
Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie
bijgehouden over de Dorpskerk en (onderaan) staan daar
ook de recente Nieuwsflitsen.
Als u wilt dat ook úw email-adres toegevoegd wordt aan de
distributielijst voor deze Nieuwsflitsen, dan kunt u dat aangeven via een emailbericht aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. Zó blijft u geïnformeerd
over wat er tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk.
Op kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op internet via een
livestream met beeld en geluid direct of later te volgen; en via kerkomroep.nl
direct of later te beluisteren.
Informatie over de Dorpskerk vindt u in ons kerkblad ‘Onderweg’:
Wilt u hiervan een exemplaar of een proefabonnement ontvangen? Neem
contact op met dhr. Leo van Deutekom, telnr. < 035-525 5478 > of per e-mail:
leo@vandeutekom.org.
Scan met uw mobiele telefoon deze QR-code.
U komt dan direct op de website van de Protestantse
Gemeente te Blaricum: protestantsegemeenteblaricum.nl
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