
 
 

ZESDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
 

 

 
 

25 JULI AD 2021 
 

PAASKERK AMSTELVEEN  



 
2 

 
Op de omslag arenlezende vrouwen (anonieme foto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Rina Ran 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Rina Ran 
Organist: Leo Kramer 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Woord van welkom  
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 
(Intochtslied 275: 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, 6, 7 en 8) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Lezing: Ruth 2:1-17 
 

Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech ver-

want aan een belangrijk man, die Boaz heette. Ruth, de Moabiti-

sche, 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.’ Ze 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. Na 

enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met 

jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij te-

rug. Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die 

jonge vrouw daar?’ De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische 

vrouw die met Noömi is teruggekeerd. Toen 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.’ Daarop zei Boaz 

tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een an-

dere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg maar blijf dicht 

bij de vrouwen die voor mij werken. Volg 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.’ Ze 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?’ 

En 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 
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een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Moge de 

HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, 

onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.’ ‘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.’ Toen 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 zit-

ten, en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en 

ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, 

gaf Boaz zijn mannen de volgende opdracht: ‘Laat haar ook tus-

sen de schoven aren lezen, zeg daar niets van. Integendeel, 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.’ Zij 

werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die 

ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst.  

 
We zingen: “Ik ben in mijn hof gekomen” 

(Lied 629: vers 1 t/m 7) 

 
Lezing: Ruth 1:18-23 
 

Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen Noömi zag hoe-

veel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog gaf wat ze van 

het middagmaal had overgehouden, riep ze uit: ‘Waar heb jij van-

daag 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. Toen 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.’ En Ruth, de Moabitische, zei: 
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‘Hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest 

blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald.’ ‘Het is goed dat je 

optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter,’ zei Noömi te-

gen Ruth, ‘want dan zal niemand je op een ander veld lastig kun-

nen vallen.’ Ze 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.  

 
We zingen: “Zaaien, maaien, oogsten” 

(Lied 716: vers 1 t/m 3) 

 
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: “Zing voor de Heer een nieuw gezang!” 
(Slotlied 655: vers 1 t/m 5) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 25 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 
 
Het Wereldhuis: een plek voor ongedocumenteerde migranten 
‘Ik kom uit Niger en ben onderwijzer. Ik kwam naar Amsterdam om 
snel een fortuin verdienen om in Niger een eigen school te stichten. 
Het leven in Amsterdam bleek niet zo makkelijk. De eerste twee jaren 
waren verschrikkelijk, ik kon niet eens mijn eten betalen. Nu werk ik 
als hulp in de huishouding. Met het geld dat ik verdien kan ik net 
rondkomen. Ik kan geen geld sparen en dus niet naar Niger terug. 
Mijn familie en vrienden verstoten mij als ik met lege handen thuis 
kom.’ Een van de verhalen van bezoekers van het Wereldhuis. Helpt u 
mee om deze mensen ondersteuning te bieden? 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Wereldhuis. 
 
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
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Toelichting op de 2e collecte 
 
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, 
Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde 
mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons voor 
in, samen met u. Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtge-
noten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
eredienst en pastoraat. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
2e collecte. 
 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

     
 
Agenda Kerkdiensten 
 
25 juli  10.00 ds. Werner Pieterse 
1 augustus 10.00 dr. Rinse Reeling Brouwer 
8 augustus 10.00 drs R.J. Prent 
15 augustus 10.00 ds. Barbara de Groot 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc
https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc

	20210725 WP.pdf
	20210725 Paaskerkberichten .pdf

