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Ruth

Dorpskerk - Blaricum

Orgel
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingStilte
We gaan staan

Bemoediging
Vgr.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Allen
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr.
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
Allen
die niet loslaat wat zijn hand begon.
Groet
Gebed van toenadering
Zingen: Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Psalm 146 vers 1 en 3
We gaan zitten

Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Zo roepen wij U aan.
Allen
Kyrie eleison, Lied 301g
Lofzang: Zolang wij ademhalen,
Lied 657 vers 1 en 4
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Ruth 1: 1-8 en 14b-22
1

eenmaal onderweg 8 zei Naomi:
‘Gaan jullie nu maar allebei terug
naar het huis van je moeder.
Moge de HEER zo goed voor jullie
zijn als jullie voor mij en mijn
gestorven zonen zijn geweest.

In de tijd dat de rechters het volk
leidden, brak er een hongersnood
uit in het land. Een man trok
daarom met zijn vrouw en zijn
twee zonen weg uit Betlehem in
Juda, om als vreemdeling te gaan
wonen in de vlakte van Moab. 2 De
naam van de man was Elimelech,
die van zijn vrouw Naomi, en zijn
twee zonen heetten Machlon en
Kiljon; het waren Efratieten uit
Betlehem in Juda. Toen ze in de
vlakte van Moab waren
aangekomen, bleven ze daar
wonen. 3 Na enige tijd stierf
Elimelech, de man van Naomi, en
zij bleef achter met haar twee
zonen. 4 Zij trouwden allebei met
een Moabitische vrouw. De naam
van de ene was Orpa, die van de
andere was Ruth. Nadat ze daar
ongeveer tien jaar gewoond
hadden, 5 stierven ook Machlon en
Kiljon, en de vrouw bleef alleen
achter, zonder haar twee zonen
en zonder haar man.
6
Toen Naomi hoorde, daar in
Moab, dat de HEER zich het lot
van zijn volk had aangetrokken en
het weer brood had gegeven,
maakte ze zich samen met haar
twee schoondochters gereed om
Moab te verlaten en terug te
keren. 7 Samen met hen verliet ze
de plaats waar ze gewoond had
en ging terug naar Juda. Maar

14b

Orpa kuste haar schoonmoeder
vaarwel, maar Ruth week niet van
haar zijde. 15 ‘Kijk, je schoonzus
gaat terug naar haar volk en haar
god,’ zei Naomi, ‘ga haar toch
achterna!’ 16 Maar Ruth
antwoordde: ‘Vraag me toch niet
langer u te verlaten en terug te
gaan, weg van u. Waar u gaat, zal
ik gaan, waar u slaapt, zal ik
slapen; uw volk is mijn volk en uw
God is mijn God. 17 Waar u sterft,
zal ook ik sterven, en daar zal ik
begraven worden. Alleen de dood
zal mij van u scheiden, en anders
mag de HEER met mij doen wat
Hij wil!’ 18 Naomi zag dat Ruth
vastbesloten was om met haar
mee te gaan en drong niet langer
aan. 19 Zo gingen zij samen
verder, tot in Betlehem.
Hun aankomst in Betlehem
baarde veel opzien. Overal in de
stad riepen de vrouwen: ‘Dat is
toch Naomi?’ 20 Maar ze zei tegen
hen: ‘Noem me niet Naomi, noem
me Mara, want de
Ontzagwekkende heeft mijn lot
zeer bitter gemaakt. 21 Toen ik hier
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heeft gedaan?’ 22 Zo kwam Naomi
terug uit Moab, samen met haar
schoondochter Ruth, de
Moabitische. Ze kwamen in
Betlehem aan bij het begin van de
gersteoogst.

wegging had ik alles, maar de
HEER heeft mij met lege handen
laten terugkomen. Waarom mij
nog Naomi noemen, nu de HEER
zich tegen mij heeft gekeerd, nu
de Ontzagwekkende me kwaad

Zingen: Wonen, overal nergens thuis
Lied 419 vers 1
Schriftlezing: Ruth 2: 1-13
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.’
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Zingen: Wonen overal even thuis
Lied 419 vers 2 en 3
Prediking
Orgel
Zingen: God die leven, hebt gegeven
Lied 718 vers 1, 2, 3 en 4

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
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: Jezus zal heersen waar de zon
Slotlied 871 vers 1, 2, 3 en 4
Uitzending en zegen
Allen
Amen, amen, amen.
Orgel

PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

Liturgische kleur : groen
: ds. Tanja Viveen-Molenaar, Nijkerk
: 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:
Stichting Child
Kerkrentmeesters: Koffie na de kerkdienst
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)
Onze gastvoorganger, ds. Viveen, is na de dienst te spreken.
Ook kunt u met haar contact opnemen per email: t.viveen@vivium.nl of per
telefoon: 035 695 44 11 en/of 06 160 43 507.

Pastorale zorg
Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is per telefoon te bereiken op nummer
< 035-624 7449, 06-2150 9446 > en/of via email: zeilstar@xs4all.nl

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

24 juli
31 juli
7 augustus
14 augustus

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds Petra Barnard
ds Jurjen Zeilstra
ds Jurjen Zeilstra
ds Sytze de Vries

Schalkwijk

Afbeelding voorzijde
De afbeelding komt van de site Bijbel in gewone taal: Ontmoet Ruth.
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Agenda
Maandag 18 juli 13.30 uur Vandaag een wandeling van zo’n anderhalf uur,
vanaf Restaurant Bruis (Blaricummermeent -Deltazijde nr. 3) langs het
Gooimeer en het Sluisje richting de Zomerkade in Huizen. Bij terugkeer een
koude versnapering op het terras van Bruis.
Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl
Dinsdag 19 juli 10.30 uur! Gebedskring in ’t Achterom nr. 1.
Donderdag 21 juli 19.30 uur Kerkenraadsvergadering i.v.m. de Startzondag!
Thema: Aan Tafel!
Zaterdag 23 juli 15.00-19.00 uur / Субота 23 Червня з 15.00 до 19.00

Вечірка з барбекю.Будемо робити разом салати до
барбекю. Тема вечірки Flower Power, вдягніть
кольорову одежу.
Для дітей кожної суботи організовуються ігри, буде
все необхідне для малювання.
Tuinfeest voor de Oekraïners die tezamen bij de Witte
Bergen aankwamen én voor de Oekraïners, die nu in
ons dorp wonen.
Mocht u Blaricumse Oekraïners kennen, dan kunt u hen
vóór 22 juli aanmelden bij Anne-Marie de Fouw, tel. 062123 0727.
En: we zoeken nog twee vrijwilligers om de BBQ te
bedienen.
Eerst maken we tussen 15 en 16 uur tezamen salades voor de Barbecue in ’t
Achterom. De BBQ start om 17 uur.
Voor kinderen: sjoelen, tafeltennis en spelletjes in de tuin; ze kunnen
tekeningen maken, knutselen. En pssst: kleding in Flower Power style!

Interview met ds Jurjen Zeilstra
Er staat de nieuwe film met ds Jurjen Zeilstra op de
website van de Dorpskerk met als thema:
“De Heer is mijn Herder”. De film is te vinden in de
rechter kolom van de Welkom-pagina.
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Informatie en QR-code
Op de PGB/WELKOM-pagina wordt actuele informatie over
de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan deze pagina staan de
recente en oude Nieuwsflitsen.
Als u een email-bericht met uw gegevens stuurt aan:
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl wordt u aan de distributielijst voor
deze Nieuwsflitsen toegevoegd. Zó blijft u geïnformeerd over wat er
tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk.
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op internet via
een livestream met beeld en geluid direct of later te volgen.
En via www.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.
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl

Cie. Kruispunt Seniorenuitje d.d. 22-09-2022
Dit jaar een seniorenuitje in Friesland. Op donderdag 22 september
vertrekken we om 9.00 uur per touringcar vanaf de Dorpskerk.
Meer informatie staat in het juli nummer van Onderweg.
Voor deze dag vragen wij een eigen bijdrage van € 25 per persoon. U kunt
zich aanmelden bij Tiny (06-2789 3104) of bij Bep (06-5310 1347).
Uw deelname is definitief na het overmaken van de kosten op het speciale
bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Blaricum o.v.v.
Seniorenuitje Friesland.

[Vb]
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