
3e Zondag van de herfst, 6 oktober 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Thema: Een menselijk verhaal 

Voorganger: ds. E.P. van der Veen 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Fenny Meijer v. Klompenburg 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Leen Jacobs 

Lichtdragers: Godmode 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: psalm 19: 1 

 

VOTUM EN BEMOEDIGING 

v: In de Naam van de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

g:  AMEN. 

 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

g: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT WAT HIJ TER HAND 

GENOMEN HEEFT. AMEN. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: psalm 19: 5 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED(zo mogelijk staande): lied 304: 1, 2, 3 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer zij met u. 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v: …. 

 dit uur en alle dagen van ons leven. 

a: AMEN. 

 

1e LEZING: Ruth 1: 1 - 7, 14 – 20, Ruth 2: 11- 13  

 
1In 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 een tijdlang in de vlakte van 

Moab te gaan wonen. 2De naam van de man was 

Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee 

zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efra-

tieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in Moab wa-

ren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling 

wonen. 3Na enige tijd stierf Elimelech, de man van 

Noömi, en zij bleef achter met haar twee zonen. 
4Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. 

De naam van de ene was Orpa, die van de ande-

re was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar 

gewoond hadden, 5stierven ook Machlon en Kil-

jon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar 

twee zonen en zonder haar man. 
6Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER 

zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat 

het weer te eten had, maakte ze zich samen met 

haar twee schoondochters gereed om Moab te 

verlaten en terug te keren. 7Samen met hen verliet 

ze de plaats waar ze gewoond had. 

 
14Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste 

haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week 

niet van haar zijde. 15‘Kijk, je schoonzuster gaat 

terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga 

haar toch achterna!’ 16Maar 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. 17Waar u sterft, zal ook ik 

sterven, en daar zal ik begraven worden. De 

HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van 

u scheiden!’ 18Noömi zag dat Ruth vastbesloten 

was om met haar mee te gaan en drong niet lan-

ger aan. 19Zo gingen zij samen verder, tot in Bet-

lehem. 

Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. 

Overal in de stad riepen de vrouwen: ‘Dat is toch 

Noömi?’ 20Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet 

Noömi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende 

heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 

 
11En 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 een toevlucht hebt ge-

zocht.’ 13‘Ik dank u, heer,’ zei ze, ‘want u hebt zich 

mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken, 

terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’ 

 

 



ZINGEN: lied 787: 1, 2, 3,4 

 

2e LEZING: Ruth 3: 1 – 4, Ruth 4: 13 - 15  

 
1Op een dag zei Noömi, haar schoonmoeder: ‘Mijn 

dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar 

het je goed zal gaan? 2Boaz, bij wie je gewerkt 

hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal 

hij op de dorsvloer gerst wannen. 3Baad je, wrijf je 

in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. 

Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten 

en drinken. 4Als hij gaat slapen moet je goed oplet-

ten waar hij zich neerlegt, en dan moet je naar hem 

toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan 

en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat 

je moet doen.’ 

 
13Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn 

vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar 

zwanger worden en ze baarde een zoon. 14De 

vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de 

HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die 

voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven 

voortbestaan! 15Hij zal je je levensvreugde terugge-

ven en je onderhouden als je oud bent, want je 

schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is 

dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 

 

ZINGEN: lied 973: 1, 2, 3, 4 

 

PREEK: “een menselijk verhaal” 

 

ZINGEN: lied 981: 1, 2, 5  

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

IN GEDACHTENIS: Harm Berend (Harry) van der 

Brug 

 

Zingen: lied 961 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): 275: 1, 2 ,3, 5 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdragers brengen het licht van de Paas-

kaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

************************************************************************** 

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Christelijk Noodfonds Apeldoorn: 

Mensen die in financiële nood verkeren en voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, kunnen 

een beroep doen op Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. Dit interkerkelijk fonds werd in 2017 in het 

leven geroepen samen met een aantal afgevaardigden uit andere kerken en is ook bedoeld voor niet-leden 

van de kerken. Met deze collecte steunt u mensen die in financiële nood verkeren, dus van zowel binnen als 

buiten de kerken. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Collecte Kerk en Israël. 

Leren door ontmoeting en dialoog 

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk een essentieel element van de 

eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt 

daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, 

ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen 

met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in 

Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. In het 

internetproject ‘De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw 

steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Mevr. Morren, en naar 

❖ Mevr. van Iwaarden. 

 

 


