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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

‘Ancolie’ – Daniel Avit (* 1956)  

De kaarsen worden ontstoken 

Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

v. Onze hulp in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. O God, keer U óm naar ons toe 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
a. en geef ons uw heil! 
v. O Heer! Hoor ons gebed 
a. en laat ons geroep tot u komen: 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a. Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn 
in uw geheimen en in uw heiligdom, 
door hem die onze meester is: Jezus Messias. 
Amen. (gemeente gaat zitten) 

Introïtuspsalm 68: 1 en 7  – voorafgegaan en gevolgd door de Antifoon 668  

Kyriegebed / inleiding, gevolgd door Kyrie  

 

Glorialied 704 (vs 1 en 3 allen; 2 voorzang) 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 
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Lezing uit de Geschriften,  Ruth 2 (Vertaling Monshouwerstichting / Mieuwe Bijbelschool – Willemien 

Roobol) ) 

1. Naomi had een verwant, van de kant van haar man,  

een dapper en kloek man uit het geslacht van Elimelech  
en zijn naam was Boaz. 
2. Ruth, de Moabitische, zei tot Naomi: 

Laat ik toch naar het veld gaan om aren (op) te lezen achter iemand  
in wiens ogen ik genade vind’. 

Zij zei haar: 
Ga, mijn dochter. 

3. Zij ging, kwam en las òp in het veld achter de maaiers.  
Het toeval wilde, dat het velddeel van Boaz was,  
die van het geslacht van Elimelech was. 

------- 
4. En zie: Boaz kwam uit Bethlehem en zei tot de maaiers:  

De Eeuwige zij met jullie! 
Zij zeiden tot hem:  

Zegenen moge jou de Eeuwige 
5. Boaz zei tot zijn jongen die over de maaiers gesteld was:  

Bij wie hoort deze jonge vrouw? 
6. De jongen die over de maaiers gesteld was, antwoordde en zei:  

een Moabitische jonge vrouw is zij,  
die met Naomi teruggekeerd is uit het veld van Moab. 

7. Ze zei: laat ik toch op lezen en garven verzamelen achter de maaiers. 
Ze kwam en stond vanaf de (vroege) morgen tot nu toe  
en haar verblijf binnenshuis was slechts kort. 

8. Boaz zei tot Ruth: 
Hoor je het niet mijn dochter?  
Ga niet op een ander veld (op)lezen en trek ook niet weg van hier,  
maar sluit je aan bij mijn jonge vrouwen. 

9.  Je ogen op het veld, waar zij maaien en ga achter hen aan.  
Heb ik de jongens niet geboden om jou niet aan te raken?  
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En heb je dorst, ga naar de vaten en drink van wat de jongens putten. 
10. Zij viel op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zei tot hem: 

waarom heb ik genade gevonden in jouw ogen,  
dat je mij erkent, ik, die een vreemdelinge ben? 

11. Boaz antwoordde en zei: 
Gemeld is mij, gemeld alles, wat je gedaan hebt aan je schoonmoeder,  
na de dood van je man,  
dat je je vader en je moeder en het land van je geboorte verliet  
en ging tot een volk, dat je gisteren en eergisteren niet kende. 

12. Moge de Eeuwige jouw daad volledig vergoeden  
en moge jouw loon volledig goed zijn vanwege de Eeuwige, de God van Israel  
onder wiens vleugels jij bent gekomen om je toevlucht te zoeken. 

13. Ze zei: 
Ik heb genade gevonden in jouw ogen, mijn heer,  
want je troost mij,  
want je spreekt tot het hart van je dienstmaagd  
en ik, niet ben ik (als) een van je dienstmaagden. 

---------- 
14 .Boaz zei haar, toen het etenstijd was: 

Kom hierheen naderbij  
en eet van het brood  
en doop je stuk in de zure wijn. 

Zij ging zitten aan de zijde van de maaiers  
en hij reikte haar geroosterd koren aan,  
zij at, werd verzadigd en hield over. 
 
15.  Toen stond zij op om op te lezen. 
       Boaz gebood zijn jongens, zeggend: 

Ook tussen de garven mag zij op lezen  
en je zult haar niet beschamen. 

16. Jullie zullen voor haar zelfs uit de arenbundels trekken,  
ja trekken en het laten liggen,  
zodat zij het op leest. 
En jullie mogen niet op haar schelden. 

------- 
17. Zij las op in het veld tot de avond  
      en klopte uit wat zij had(op)gelezen:  
      het was ongeveer een efa gerst. 
18. Zij pakte het op en kwam in de stad  
       en haar schoonmoeder zag, wat zij (op)gelezen had.  
       Zij haalde ook tevoorschijn en gaf haar  
       wat zij had overgehouden nadat ze verzadigd was. 
19. Haar schoonmoeder zei tot haar: 
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Waar heb je vandaag opgelezen?  
En heb je gewerkt?  
Gezegend hij, die jou erkend heeft. 

Toen meldde ze haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had.  
Ze zei:  

de naam van de man, bij wie ik het gedaan heb vandaag, is Boaz. 
   20.Naomi zei tot haar schoondochter: 

Gezegend is hij bij de Eeuwige,  
die zijn blijk van trouw niet nalaat aan de levenden en de doden. 

Naomi zei haar: 
Een verwant is de man van ons,  
een van onze lossers is hij. 

    21. Ruth de Moabitische zei:  
ook heeft hij tot mij gezegd:  
blijf bij de jongens van mij  
tot ze al het maaien voor mij voltooid hebben. 

   22. Naomi zei tot Ruth, haar schoondochter: 
Goed, mijn dochter,  
met de jonge vrouwen van hem moet je uitgaan,  
zodat ze jou niet lastigvallen op een ander veld. 

   23. Zij bleef bij  de jonge vrouwen van Boaz om op te lezen 
tot het maaien van de gerst en het maaien van de tarwe voltooid waren.  
En ze verbleef bij haar schoonmoeder. 
 

Lied 552, voorzang  (uit Zangen van Zoeken en Zien, T Marieke van Baest   |  M Teresa Takken) )   

Een maaiveld in het morgenlicht;  (bis) 
hier lees ik leven bij elkaar,  (bis) 
volledig weet ik jou nabij, (bis) 
Geborgen in ons ik-en-Gij 
wordt trouw en vriendschap steeds meer waar. (bis) 
Zo sta ik voor Jouw Aangezicht. (bis)  
  

Lezing uit het Nieuwe Testament, Handelingen 2, 1 - 11   (NBG ‘51) 

1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit 
de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij 
gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, 
en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en 
begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 5 Nu 
waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 
6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een 
ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden 
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zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? 8 En hoe horen wij hen dan een 
ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners 
van Mesopotamie, Judea en Kapadocie, Pontus en Asia, 10 Frygie en Pamfylie, Egypte en 
de streken van Libie bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als 
Jodengenoten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote 
daden Gods spreken. 

Lied 680 (vs 3 voorzang, rest allen)  

Preek 

Lied  681 (eerste keer voorzang, 2 maal herhalen allen)  

Gaven en gebeden 

Collecte: zie Bij de dienst.  Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.  
Overmaken kan ook:  NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse Wijkgemeente 
Tabor o.v.v. de bestemming 

Sanctus en Benedictus, Bernard Dewagtere 

Voorbeden, de intenties steeds beantwoord  met acclamatie  

 

Stil gebed, Onze Vader 

Lied  675 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

Zegen, besloten met 
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(gemeente gaat zitten)  

 
Allegro nr 4, M. Carolo  
 
Verlaat de kerkzaal s.v.p. door de deur rechts voorin de kerk.  

Bij de dienst 

Bent u voor het eerst in de Taborkerk: weet u welkom! En schiet eventueel een ouderling 
aan (als hij/zij dat zelf al niet omgekeerd heeft gedaan), voor nadere kennismaking en 
informatie.  
Er is, na de dienst,  koffie in Ons Huis – met de mogelijkheid nog wat na- en bij te praten! 
 
Een speciaal welkom aan de zusters en broeders uit Harskamp, met wie we deze dienst 
gezamenlijk vieren!  

Ruth 

Het is een oud gebruik in de synagoge: op Pinksteren, het wekenfeest – Sjavoe’ot-  wordt 
daar het boekje Ruth gelezen, de rol – de megila Ruth.  
We sluiten daar dezer dagen bij aan, rond Pinksteren lezen  we vier zondagen de vier 
hoofdstukken die Ruth beslaat.  
Ruth staat in de Joodse Bijbel, Tenach, op een heel andere plek dan in onze Canon. In 
Tenach staat het na de boeken van Mozes, de Tora, en de vroege en late profeten – daarna 
pas volgen de Geschriften, de Ketoevim  -  twaalf Rollen, geschriften die ieder op een eigen 
wijze reageren op Tora en profeten. Ze passen de geboden toe, interpreteren de 
voorschriften, gaan ermee in debat, vullen ze in en aan. In Ruth gaat het om de regels rond 
de vreemdelingen, de oogst (aren lezen) en het zwagerhuwelijk/losserschap. Je kunt de 
Geschriften  soms wel enigszins vergelijken met de brieven in het NT, die ook op de één of 
andere manier het Evangelie-in-de-praktijk  op het oog hebben  
Zo ook de Geschriften, de Megillot. Ruth is er daar één van en het is goed dat we ons dat 
realiseren, omdat de plek in ónze Canon ons op het verkeerde been zou kunnen zetten: 
daar staat het namelijk na het boek Richteren (Rechters) en vóór de Samuëlboeken, in een 
rijtje boeken die de vaderen ooit en de kerk sindsdien als historisch boeken heeft 
beschouwd.  
Zo lijkt ook Ruth een episode in de geschiedenis van Israël, een  geschiedenis die  de kerk 
van alle eeuwen ons voorhoudt als ‘onze’ heilsgeschiedenis. Maar Ruth is dus geen 
geschiedenisboek – wél historie, maar geen geschiedenis, zomin als het Richterenboek dat 
is of de Samuëlboeken: die worden in Tenach onder de ‘vroege profeten’ gerangschikt.  
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De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Imani, Kenia 
. 
In Nairobi, Kenia, is het kindertehuis  Imani  nog steeds meer dan broodnodig.  
Nog steeds worden er kinderen te vondeling gelegd, afgestaan omdat de ouders niet voor 
hun kinderen kunnen zorgen, nog steeds zijn er weeskinderen en kinderen die ziek zijn of 
een handicap hebben.  
De Stichting Imani vangt al deze kinderen op.  
Het feit dat de politie van Nairobi kinderen aflevert bij het huis geeft wel aan de overheid 
het volste vertrouwen heeft in de zorg die de kinderen in Imani krijgen.  
De kinderen krijgen allemaal een uitstekende verzorging.  
Ze gaan, zodra ze oud genoeg zijn, allemaal naar school; als ze de capaciteiten hebben 
mogen ze zelfs studeren. Eten, schooluniform, medische zorg, huisvesting en noem maar 
op, alles kost geld.  
Imani is afhankelijk van donaties.  
Al meer dan 11 jaar dragen wij in Tabor ons steentje bij.  
Omdat de lijntjes naar Imani heel kort zijn, weten wij dat ons geld heel goed besteed wordt. 
Deze week nog hadden we contact met Harry Oostrum.  
Hij begeleidt o.a. de directie en het team van het kinderhuis. Van hem hoorden we dat de 
economische situatie in Kenia momenteel zeer zorgwekkend is.  
De donoren uit Kenia hebben het zelf heel moeilijk en haken af.  
Door de oorlog in Oekraïne is er gebrek aan graan en zonnebloemolie.  
Er heerst een enorme droogte, waardoor de oogst mislukt is.  
Er worden meer kinderen te vondeling gelegd omdat de ouders niet meer voor hen kunnen 
zorgen.  
Kortom: we bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente. 
 
Wilt u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas 
Protestantse Wijkgemeente Tabor. 
 

De bloemen 
uit de dienstgaan met een hartelijke groet én gelukwens van de gemeente naar (deze 
informatie ontbreekt vanwege privacy-wetgeving)  
 

Mededelingen______________________________________________________ 
 
Volgende zondag  
In de dienst op 12 juni gaat ds. Nico Vlaming  (Leidse Rijn ) voor.  
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Wie o wie  
wil ons helpen in de tuin? 
Ieder week is het ‘tuinteam’ bezig in de tuin rondom de kerk. ‘Tuinteam’ klinkt alsof een 
grote groep mensen met harken en schoffels in de weer is. Helaas is het ‘team’ eerder een 
‘teampje’: het bestaat uit nog  maar twee mensen. Behalve dat de tuin er na een ochtendje 
tuinieren weer keurig uit ziet, is het ook heel gezellig met elkaar bezig te zijn.                                                                                                
Het zou heel fijn zijn als het tuinteam versterking krijgt. U hoeft geen verstand van 
tuinieren te hebben. Zelfs geen groene vingers. Het heerlijk buiten zijn is op zich al een 
feest! Dus vandaar deze oproep: Wie o wie wil ons helpen in de tuin?                                                                                                                
Ton Goedhart en Finy Hossevoort kunnen u meer vertellen.   
 

Afwezigheid predikant 
Ds. Westra heeft vanaf xxxxxxx vrijaf. Neem in voorkomende gevallen contact op met een 
lid van Wijkkerkenraad, als er behoefte is aan de betrokkenheid van een dominee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voogangers: ds. Tineke Volgenant en ds. Gerben H. Westra  
Lector: Henk Timmerman 
Muziek: Mieke van Dommelen, Kor Mollema en Layla v.d. Pol    
Koster: Rob v.d. Steeg  
 
 
  Beeld en geluid: Jesse v.d. Broek  
 

 


