Liturgie zondagmorgen 20 Nov. 2022
Voorganger Ds. Gerwin Pruijssen
Collectes: Kerk en Kerk in actie
Welkom en mededelingen kerkenraad

Halleluja (eer aan de Vader, die alle dingen schiep)
Halleluja (eer aan de Zoon, die mij tot leven riep)
Halleluja (eer aan de Geest, U maakt ons samen
één)
Halleluja (U alleen, U heb ik lief)

Als inleiding op de wet: zingen GK06 176a 1-2
1 Gedenk, o volk met heilig beven,
hoe God, met majesteit bekleed,
zijn wet op Horeb heeft gegeven
en zijn Tien Woorden horen deed:

Oproep tot aanbidding vanuit Psalm 95

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Komen tot de Here

Opw 123
Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu

2 Ik ben de HEER, die als uw Koning
u uit Egypte heb geleid.
Ik riep u uit uw slavenwoning,
mijn sterke arm heeft u bevrijd.

Gelegenheid voor stil gebed.
Votum/zegengroet
Aanbidding:
Opw 159 (canon)
Here der heren, Koning der koningen
U wil ik eren, U wil ik lofzingen
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting
Mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuilHalleluja,
halleluja, halleluja, halleluja
Eer aan de Vader, die alle dingen schiep
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één
U alleen, U heb ik lief
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Here der heren, Koning der koningen
U wil ik eren, U wil ik lofzingen
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting
Mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil
Halleluja (Here der heren, Koning der koningen)
Halleluja (U wil ik eren, U wil ik lofzingen)
Halleluja (Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting)
Halleluja (mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil)
Halleluja (eer aan de Vader, die alle dingen schiep)
Halleluja (eer aan de Zoon, die mij tot leven riep)
Halleluja (eer aan de Geest, U maakt ons samen
één)
Halleluja (U alleen, U heb ik lief)

Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag
Blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

De Wet
Zingen GK06 176a,13
13 Geef dat wij trouw uw wet betrachten.
Gedenk ons in barmhartigheid.
Schenk ons in Christus nieuwe krachten
tot liefdedienst uit dankbaarheid.
Gebed
Luisteren naar de Here:
Leesgedeelte: Ruth 2
21Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot
Elimelech verwant aan een belangrijk man, die
Boaz heette.2Ruth, de Moabitische, zei tegen
Noömi: ‘Ik zou graag naar het land willen gaan om
aren te lezen bij iemand die me dat toestaat.’
Noömi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’
3Ze ging dus naar het land om aren te lezen,
achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de
akker waar ze kwam van Boaz was, 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 Noömi is teruggekeerd. 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: ‘Waaraan heb
ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl
ik toch maar een vreemdeling ben?’ 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 gezocht.’ 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.’14Toen 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 Noömi 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 zo goed voor jou
geweest is!’ Ruth vertelde haar schoonmoeder dat
de man bij wie ze die dag gewerkt had Boaz
heette. 20Toen zei Noömi 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.’ 21En 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 Noömi
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.
Verkondiging over Ruth 2
Preekthema: 'Gods Hand in ons geluk,
beschermende vleugels!'

Zingen Psalm 41,1.4-5
1 Heil hem die de geringe helpt in nood,
hem helpt in nood de HEER.
De HEER bewaart zijn leven voor de dood,
herstelt hem in zijn eer.
Wat deert hem of zijn vijand hem bespot,
als Gij de redder zijt?
De HEER is hem een groot en helpend God
op 't bed der bitterheid.
4 Maar Gij, HEER, richt mij op, dat ik het weet
hoe Gij mij gunstig zijt,
dat het vergolden wordt als om mijn leed
mijn vijand zich verblijdt.
Hebt Gij mij ook niet voortijds opgericht
om mijn eenvoudigheid?
O HEER, Gij stelt mij voor uw aangezicht
tot in all' eeuwigheid.
5 Looft nu den HEER, zingt Isrels God verblijd,
prijst Hem voor zijn gena
van eeuwigheid tot in all' eeuwigheid!
Ja, waarlijk, amen, ja!
Geven aan de Here:
Dank- en voorbedegebed

Collecte
Gaan onder de zegen van de Here
Zingen Psalm 110:1-3
1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken:
Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht,
totdat Ik elke vijand heb gebroken
en als een voetbank voor u neergelegd.
2 De HERE wil u met zijn macht bekleden,
van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf:
voer met gezag, door vijanden bestreden,
de heerschappij die God, de HEER, u gaf.
3 Uw volk is zeer gewillig om te strijden.
Zij treden aan in heilig feestgewaad.
Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden
als frisse dauw in vroege dageraad.
Zegen

