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Op de omslag een tekening van Picasso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Freja Slot 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Wim Coeveld 
Organist: Nico Ph. Hovius 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Woord van welkom  
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “In de veelheid van geluiden” 
(Intochtslied 283: vers 1 t/m 5) 

 
Onze Hulp  
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
 
Gebed 
 
We zingen: “Waarlijk, dit is rechtvaardig” 

(Psalm 92: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Lezing: Ruth 1:1-13 
 

In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongers-

nood 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. De naam van de man was Elimelech, 

die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen heetten Machlon en 

Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in Moab 

waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na 

enige tijd stierf Elimelech, de man van Noömi, en zij bleef achter 

met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische 

vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was 

Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven 

ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder 

haar twee zonen en zonder haar man. Toen 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. 

Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar 

toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Noömi: 

‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. 

Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn 

gestorven zonen zijn geweest. Moge hij ervoor zorgen dat jullie 

allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en ze kuste 

hen. Toen barstten zij in tranen uit en zeiden: ‘Maar we willen met 

u terugkeren naar uw volk!’ ‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, 

‘waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen 

krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik 
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ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs 

al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter 

wereld – zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan 

laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn 

dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen 

mij gekeerd.’  

 
We zingen: “Ik sta voor U in leegte en gemis” 

(Lied 942: vers 1 t/m 3) 

 
Lezing: Ruth 1:14-18 
 

Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder 

vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. ‘Kijk, je schoonzus-

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

toch achterna!’ Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet lan-

ger 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. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begra-

ven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u 

scheiden!’ Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar 

mee te gaan en drong niet langer aan.  

 
We zingen: “Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten” 

(Lied 787: vers 1 t/m 4) 

 
Lezing: Ruth 1:19-22 
 

Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. Hun aankomst in Bet-

lehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: 

‘Dat is toch Noömi?’ Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Noömi, 

noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer 
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bitter gemaakt. Toen 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?’ Zo kwamen ze samen 

terug uit Moab, Noömi en haar schoondochter Ruth, de Moabiti-

sche. Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gerste-

oogst. 
 
Muziek 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
We zingen: “Wij zullen leven, God zij dank” 

(Slotlied 611: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” (Lied 431b) 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 18 juli 2021 
  

 
 

 
 

Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl ,  
tel. 06 41508135 
ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 020-2390293 
 
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt. 

 

Toelichting op de 1e collecte 
 
Edukans  
Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school 
of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor 
onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan en werken 
daarom elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed 
onderwijs. Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromge-
ving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succes-
factoren om een kind te laten slagen op school. Helpt u mee? 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse  
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Edukans. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
1e collecte. 
 

 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75


 
2 

Toelichting op de 2e collecte 
 
Communicatie in onze gemeente 
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten 
onze activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de 
mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is 
internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe 
gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen 
we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst 
van deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de web-
sites betaald. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
communicatie. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
2e collecte. 
 
 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

     
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc
https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc
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Aktie Vrijheidsmail juli 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de  
Aktie Vrijheidsmail. Indien u klikt op onderstaande link 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties  
(als dat niet lukt kunt u de link kopiëren en in uw brow-
ser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty 

op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de ac-
tie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie 
het betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan 
stuur een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting 
over de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-maila-
dres en woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-
mail> te klikken. Doet u ook mee? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Kerkdiensten 
 
18 juli 10.00 ds. Werner Pieterse 
25 juli  10.00 ds. Werner Pieterse 
1 augustus 10.00 dr. Reeling Brouwer 
8 augustus 10.00 drs. R.J. Prent 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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