
Zondag “Trinitatis” – Dienst van Schrift en Tafel, 12-6-2022 
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Voorganger: ds. Marrit Bassa 
Ouderling: Jan Korevaar 

Diakenen: Truus Janssen en Siny Dijkens 
Lector: Chris Dijkens 

Organist: Bert Noordegraaf 

 
Thema: Liefde als Geestkracht 
 
MUZIEK 
 
De ambtsdragers komen binnen 
 
DE DIENST BEGINT 
 
WE VERSTILLEN 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
We gaan (zo mogelijk) staan 
 
INTOCHTSLIED Psalm 8a vers 1, 2, 3 en 4 
 
BEGINWOORDEN 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a: EN NOOIT LAAT VAREN WAT ZIJN HAND AAN  

HEEL DE SCHEPPING BEGON. AMEN. 
 
We gaan zitten 
 
GEBED OM ONTFERMING   
 
GLORIALIED Lied 713 vers 1, 2 en 5  
 
DE DIENST VAN HET WOORD 

 
GROET 

v:  De Heer zij met u. 

a:  Ook met u zij de Heer. 
 
(INLEIDING op het thema en de lezingen) 
 
1ste LEZING: Ruth 3  
 
1Op een dag zei Naomi, 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 opletten 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.’ 5Ruth antwoordde: ‘Ik zal doen wat u mij 
zegt.’ 6Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat 
haar schoonmoeder haar had opgedragen. 7Boaz at 
en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te 
slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth 
stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn 
voeteneinde terug en ging liggen. 8Midden in de  

 
nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag 
een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. 9‘Wie ben 
jij?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, heer, Ruth,’ zei ze. ‘Laat 
mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser 
optreden.’ 10‘Moge de HEER je zegenen, mijn 
dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw 
dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet 
omgekeken naar jongere mannen, arm of 
rijk. 11Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal 
doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad 
weet immers dat je een moedige vrouw 
bent. 12Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, 
er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij 
staat dichter bij jullie dan ik. 13Blijf vannacht hier. 
Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil 
optreden is het goed, maar als hij dat niet wil, dan 
doe ik het, zo waar de HEER leeft. Blijf hier nu 
maar liggen, tot het ochtend wordt.’ 14En zij bleef 
tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen. Voordat 
het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, 
stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat 
ze op de dorsvloer was geweest. 15Hij zei: ‘Pak je 
omslagdoek en houd hem open.’ Dat deed ze, en 
hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles 
op te tillen. Daarna ging hij naar de stad. 16Zij ging 
naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het 
haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz 
voor haar gedaan had. 17‘Deze zes maten gerst 
heeft hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet 
met lege handen bij je schoonmoeder 
aankomen.”’ 18Daarop zei Naomi: ‘Blijf hier dan 
maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, 
mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet 
zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’ 
 
ZINGEN: Lied 518 vers 1 en 4  
 
2de LEZING: Lukas 6 vers 36 - 38  
 
36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig 
is. 37Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld 
worden. Veroordeel niet, dan zul je niet 
veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven 
worden. 38Geef, dan zal je gegeven worden; een 
goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en 
overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de 
maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor 
jullie worden gebruikt.’ 
 
OVERDENKING 
 
KORTE STILTE 
 
MUSICA PRO DEO 
 
ZINGEN: Lied 788 vers 1 en 3 
 



De kinderen komen in de kerkzaal. 
 
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
GEDACHTENIS: dhr. G.J. van Putten 
 
ZINGEN: Lied 961 
 
VOORBEDEN 
 
MEDEDELINGEN 
 
DE DIENST VAN DE TAFEL 
 
NODIGING 
 
VREDEGROET 
v: Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 
TAFELLIED Lied 384 vers 1, 2, 3, 5, 6 en 7  
 
TAFELGEBED  
v: De Heer zal bij u zijn. 
a: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v: Verheft uw harten. 
a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG! 
v: Tafelgebed:  
v:  De HEER zij met u.  
a:  ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN.  
v:  Heft uw harten omhoog.  
a:  WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD.  
v:  Brengen wij dank aan de HEER, onze God.  
a:  HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE 

ONTVANGEN.  
v: Ja, met recht en met reden, o God, spreken wij 
onze lofzegging uit, hier en nu, overal en altijd, omdat 
U, God van hemel en aarde, aan de mensen adem 
hebt gegeven, uw levensgeest aan wat geschapen 
is. Wij danken U, Koning der wereld, om de zeven 
geesten voor uw troon, die U uitzendt over de aarde 
als boden van licht en van vuur. Want alle 
vlammende protesten tegen onrecht en leugen en 
alle vurige pleidooien voor waarheid en 
gerechtigheid zijn het werk van uw Geest; alle 
gebeden uit de diepte, alle hooggestemde lofzang, 
zij worden naar U toegedragen op de vleugels van 
de Geest. Daarom loven wij uw Naam, met Mozes en 
Mirjam, Ruth en Maria, met Petrus en met alle 
getuigen die de Geest hebben ontvangen en van U 
hebben geprofeteerd. Zo roepen wij U toe:  
a: HEILIG, HEILIG, HEILIG, O HEER VAN ALLE 
MACHTEN, HEMEL EN AARDE ZIJN VOL VAN UW 
HEERLIJKHEID. HOSANNA IN DE HOGE! 
GEZEGEND HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE 
HEER! HOSANNA IN DE HOGE!  
v: Gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven 
met uw Naam heeft verbonden en met al wat daarin 
besloten ligt aan mededogen, liefde en genade; die 
vol was van uw Geest, en zijn zending heeft 
aanvaard om lerend en genezend rond te gaan; die 
de treurenden getroost, de gebrokenen geheeld 
heeft en de zijnen liefhad tot het einde; die op de 

avond voor zijn dood zijn liefde voor ons heeft 
bezegeld met de tekenen van deze gaven, toen Hij 
een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:  
Dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot mijn 
gedachtenis! Ook toen Hij na de maaltijd de beker 
nam, de dankzegging daarover uitsprak, en die aan 
de zijnen gaf met de woorden: Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo vaak u 
die drinkt, tot mijn gedachtenis!  
a: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. 
MARANATHA.  
v: Zo gedenken wij God, het geheim van de 
Gekruisigde, Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die U uit de dood hebt opgewekt. Kom, o Geest des 
HEREN, kom, daal op deze gaven neer, vernieuw 
het geschonden gelaat van de mensenwereld, 
deze aarde, en doe uw vruchten in ons groeien: 
vrede, vreugde en gerechtigheid. Zo, verenigd met 
heel uw gemeente, in hemel en op aarde, loven wij, 
God van liefde, uw Naam, zegenen wij, God van 
genade, uw glorie, en prijzen wij, God van belofte, 
uw trouw – door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer, die ons bijeen zal 
brengen in uw Rijk waar wij om bidden met de 
woorden:  
a: ONZE VADER…DIE IN DE HEMELEN ZIJT.…. 
 
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 
 
DANKGEBED 
 
We gaan (zo mogelijk) staan 
 
SLOTLIED: Lied 791 
 
ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN  
 
MUZIEK 
 
In de hal kunt u een stukje brood meenemen voor 
iemand die u wilt laten delen in dit teken van 
Christus’ aanwezigheid 

 

COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita

le-collecte.html: 

1. De kerk als plek van hoop en herstel (Syrië) 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een bemoediging naar 

dhr. en mevr. Noordkamp, Haagwinde . Bij het 

meeleefbord in de hal kunt zich melden om de 

bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart 

schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

