Liturgie zondag 9 mei 2021

Voorganger: Ds. K. van der Kamp (Kampen)
Organist: Koos Schollaardt
Lector: Hans Christenhusz
Hof-zangeressen: Dorien van Onck, Joke Westera en
Trudy v.d. Lichte
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Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad; aansluitend
intredelied Psalm 33: vers 8
8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
VOORBEREIDING
Bemoediging en groet
Aansteken paaskaars
DIENST VAN HET WOORD
Inleiding op de lezingen
Richting van leven: 1 Joh. 4: 7-11
7
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit
God geboren en kent God. 8Wie niet liefheeft kent God
niet, want God is liefde. 9En hierin is Gods liefde ons
geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld
gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10Het
wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben
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liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon
heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze
zonden11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo
heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
We luisteren naar ‘Lied van Ruth’, Stef Bos (YouTube)
‘Mij land is jou land’ (Afrikaans)
Gebed om het Woord
‘Wat geef je je moeder?’
Schriftlezing: Ruth 1: 19b-21
19Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem. Hun
aankomst in Bethlehem 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. 21Toen ik hier wegging had ik alles, maar
de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen.
Waarom mij nog Noömi noemen, nu de HEER zich tegen
mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad
heeft gedaan?’
Lied 419: 1
Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan
mensen veel geluk.
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Schriftlezing: Ruth 4: 14-17
14
De 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 teruggeven en je onderhouden als
je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die
meer waard is dan zeven zonen, heeft hem
gebaard.’ 16Noömi nam de jongen op haar schoot en
bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17De
buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een
zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij
is de vader van Isaï, die de vader is van David.
Lied 419: vers 3
Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.
Verkondiging
Lied 864: vers 3
Zou ooit een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
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uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.
GEBEDEN EN GAVEN
Kaarsjes ontsteken
Voorbeden, Stil gebed.
Na de woorden ‘zo bidden we samen’ Psalm 103e;
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
We luisteren naar Gezang 910: vers 1, 2 en 4 (YouTube)
‘Soms groet een licht van vreugde’
Zegen
Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
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Collectedoelen:
1e: Kerk in Actie/Noodhulp
Libanon/Jordanië, lichtpunten voor
Syrische vluchtelingen. Van de
miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn
ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon,
Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten
en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in
deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op
verschillende manieren, o.a. met een opleiding of het
opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder
afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
2e: Eigen jeugdwerk
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