
ORDE VAN DIENST  

Zondag 29 mei 2022 
 

7e zondag van Pasen 

10.00 uur 
 

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk    

Rhenen         
 

 
Thema: Ruth 1 

       
Voorganger:  Symon Jagersma 
Muziek:  Rudolf van Tilborg 
Lector:  Wilbert Alkemade 
 

Moment van verstilling 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Tijdens ontsteken van de Paaskaars zingen (2x): 

Liedboek 277: Die ons voor het licht gemaakt hebt…     (we gaan staan) 

 



Bemoediging, groet en drempelgebed  
 

v. Onze hulp is de naam van de Levende 
a. schepper van hemel en aarde 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 

v. Trouwe God… 
 …door Jezus Christus onze Heer. 
a. Amen.                                             (we nemen weer plaats) 
 

Inleiding bij de dienst (zie ook Onderweg 7) 
De komende weken staat het boek Ruth centraal in de vieringen. Het is 
de prachtige novelle over thema’s die nu zo heel actueel zijn: wegtrekken 
uit je land vanwege gevaar, terugkeren naar je land, het beschermen van 
de vreemdeling en alle vragen die daarbij horen. Het boek Ruth wordt in 
de Joodse traditie altijd gelezen op het wekenfeest, het oogstfeest dat nu 
ons Pinksterfeest is. 
 

Liedboek 787: vers 1, 2 en 3 Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten… 

We zingen het lied van Ruth 
 

Kindermoment 
 

Gebed om de Woorden te verstaan 
 

Lezen Ruth 1: 1-22 
 

Liedboek 816:  Dat wij onszelf gewonnen geven… 
 

Uitleg en verkondiging met inzichten vanuit  
de Gemeente Groeigroep 
 

Liedboek 673: vers 1, 2 en 3 Heilige liefdeskracht… 
 

Moment van aandacht voor collecte en mededelingen 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitende zegenbede  
                                                                                                    (we gaan staan) 
 

Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden,  
halve waarheden, en oppervlakkige relaties  

zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.  
 

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, 
onderdrukking en uitbuiting van mensen  
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede.  
 

Moge God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden 
door pijn, verwerping, honger, en oorlog  
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.  
 



En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid  
dat we geloven een verschil te maken in de wereld.  
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
 

Zo zingen we elkaar Zijn heilzame vrede toe: 
 

Liedboek 421: Vrede voor jou… 

3x allen 

 
 
 


