Liturgie voor zondag 22 mei 2022

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Zesde zondag van Pasen: Rogate – ‘Bidt’

Orgel: Jan Boerwinkel
Koster: Sjoerd Andringa
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Diaken en lector: Riet Andringa
Kerkrentmeesters: Gerda Bakewel
Ouderling van dienst: Marieke Borgers
Voorganger: ds. Jan Offringa
Medewerking: kerkkoor Cantique o.l.v. Elien van der Meer
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Orde van dienst
VOORBEREIDING
Klokgelui
Orgelspel: Arabesque - Louis Vierne (1870-1937)
Welkomstwoord
Koor zingt: Hallelujah – Leonard Cohen (1934-2016)
Bemoediging (allen gaan staan)
Ons begin ligt in God
die liefde is
die ruimte geeft
die ons leven draagt
Geluk voor elk mens
Vrede voor de wereld
Drempelgebed
Goede God,
verlicht onze lasten,
versterk onze harten,
verruim onze adem
en hoor naar onze gebeden.
Laat ons blijven zingen
van uw goedheid en liefde.
Door Jezus onze Heer. Amen
Allen gaan zitten
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We zingen: Tussentijds 16 - ‘Laat ons bidden uit gemis’
solo 1, allen 9,10

9. Voor het volk dat wordt gekweld
door de macht van bruut geweld,
dat met al de droefenissen
van het heilloos onrecht leeft
en in plaats van brood en vissen
tranen tot zijn spijze heeft.
10. Here, sluit Uw oren niet
voor dit kleine mensenlied.
Gij kent al die duizendtallen
die het zingen wordt belet.
Heer, erbarm U over allen.
Heer, verhoor ons smeekgebed
Inleiding op de dienst
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We zingen: AwN IV, 5: 1,2 - ‘Ruth die eens uit Moab kwam’

2. Bethlehem wordt nu haar huis
maar er is geen brood in huis.
Daarom gaat Ruth aren lezen
want er moet toch eten wezen.
Achter Boaz' maaiers aan
zoekt zij het verloren graan.
In het naspel gaan kinderen en jongeren naar hun eigen dienst

TEKST EN UITLEG
Inleiding op de lezing,
afgesloten met gezongen Lied 333
Kom, Geest van God
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt
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Eerste lezing: 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.’ 3Ze 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. 4Na enige tijd kwam Boaz
zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de
maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug. 5Boaz vroeg de
voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ 6De
man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met Naomi mee
teruggekomen is. 7Toen 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.’ 8Daarop 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. 9Volg 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.’ 10Ze
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. 12Moge 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.’
We zingen: Psalm 103: 1,2
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Tweede lezing: Ruth 2, 14-23
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. 15Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf
Boaz zijn mannen de volgende opdracht: ‘Laat haar ook tussen de
schoven aren lezen, zeg daar niets van. 16Integendeel, 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.’ 17Zij werkte tot de
avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had.
Het was ongeveer een efa gerst. 18Ze 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, 19riep 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. 20Toen zei Naomi
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.’ 21Ruth, 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.’ 23Ze 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.
We zingen: Psalm 103e, koor 1, allen 2 en 3
Verkondiging
Koor zingt: For the Beauty of the Earth - John Rutter (1945)
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GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de collecten
1e Diaconie: SOK – kindervakantieweek
2e Plaatselijke gemeente
3e Vergroening Grote Kerk
Aandacht voor de Groene Grote Kerk – zaterdag 28 mei
Dankzeggingen, voorbeden, stilte
Koor en allen zingen Lied 1006 – Onze Vader
ZENDING EN ZEGEN
We zingen (staande): Lied 423, koor 1, allen 2 en 3
Zegen, overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)
Orgelspel: Menuet Gotique – León Boëllmann (1862-1897)

Na de dienst is er koffie, thee, limonade en koek in de Open Hof

Op donderdag 26 mei, Hemelvaartdag, is er een kort morgengebed dat
om 11.00 uur begint.
Bloemengroet
De bloemengroet van deze week is verzorgd door Hans Grevenstuk en is
bestemd voor dhr. en mevr. Bakhuizen-Hol, Blauwe Pannen 7 in het kader
van ‘omzien naar elkaar’ en voor dhr. C. van der Heide als welkom in zijn
nieuwe woning. Afgelopen zondag 15 mei zijn ook bloemen gegaan naar
dhr. en mevr. Hagoort-Balvers, Mazijk 4; zij waren op die dag 65 jaar
getrouwd.
Toelichting eerste collecte
SOK, Stichting Organisatie Kindervakantiekampen organiseert al meer dan
45 jaar een vakantieweek voor kinderen uit de gemeente Wijk bij Duurstede.
Voor de kinderen is een SOK-week een onvergetelijke ervaring. Spelletjes
doen, meeleven in het toneelspel, zwemmen, nieuwe vrienden maken.
Gewoon even onbezorgd kind zijn.
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