Orde van de dienst op zondag
04 juli 2021
09.30 en 11.00 uur
Oude of Martinikerk te
Voorburg
3e zondag van de zomer
Overstap Henrik de Vries van
de kinder- naar tienerdienst
Voorganger:
ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: I Reinout Salverda
II Dirma Redelijkheid
Lector:
I Paula van Essen
II Judy van Engeldorp
Gastelaars
Organist:
Gerrit van Eeden
Orgelspel
Welkom door de ouderling
Moment van stilte en inkeer
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na
bemoediging en groet)
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de
Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:
en niet loslaat het werk van zijn handen
(Apostolische) Groet:
v.:
Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer
a.:
Amen
Lezing van het gebod
Hemelhoog 220: 1,3 (Wij knielen voor uw zetel
neer)
Gebed bij de opening van het Woord

waar het je goed zal gaan? 2Welnu, is Boaz, bij wiens
meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons?
Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen.
3Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga
naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de
man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en
drinken. 4En het zal gebeuren als hij gaat liggen, zorg
dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen,
sla de deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan
zal hij je zelf vertellen wat je doen moet. 5Zij zei tegen
haar: Alles wat u zegt, zal ik doen. 6Daarop ging zij
naar de dorsvloer en deed overeenkomstig alles wat
haar schoonmoeder haar geboden had. 7Toen Boaz
gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was,
kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop.
Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn
voeteneind op en ging liggen. 8En het gebeurde
midden in de nacht dat de man schrok en om zich
heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn
voeteneind. 9En hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben
Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares
uit, want u bent de losser. 10En hij zei: Gezegend bent
u door de HERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste
blijk van goedertierenheid van u de eerste nog
overtroffen, doordat u geen jongemannen nagelopen
bent, geen arme en geen rijke. 11En nu, mijn dochter,
wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik
voor u doen, want ieder in de poort van mijn volk weet
dat u een deugdelijke vrouw bent. 12Nu dan, het is
waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser,
nauwer verwant dan ik. 13Overnacht vannacht hier.
Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed,
laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te
lossen, dan zal ík u lossen, zo waar de HEERE leeft. Ga
nu maar liggen tot de morgen. 14Zo lag zij tot de
morgen aan zijn voeteneinde. En zij stond op, voordat
men elkaar kon herkennen, want hij zei: Het mag niet
bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer
gekomen is. 15Verder zei hij: Geef de omslagdoek die
u draagt, en houd hem op. En zij hield hem op. En hij
mat zes maten gerst af en legde die op haar.
Vervolgens ging hij de stad in. 16Toen kwam zij bij haar
schoonmoeder, en die zei: Wie ben je, mijn dochter?
En zij vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan
had. 17Verder zei zij: Deze zes maten gerst heeft hij
mij gegeven, want hij zei tegen mij: Kom niet met lege
handen bij uw schoonmoeder. 18Toen zei Naomi: Ga
rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit
zal vallen, want die man zal niet rusten, voordat hij
vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht.

[II: Kindermoment
Kinderlied HH 101 (Als je bidt zal Hij je geven)]

Psalm 33: 7,8 (Heil hem die hoopt in vrees…)

Schriftlezing Ruth 3

Schriftlezing Lukas 3: 15-17

1En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn
dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken,

Lied 938:2 (Christus die u bekleed hebt)

Preek
Muziek
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze
Vader
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Slotlied Lied 659:1,2,3,4 (kondig het jubelend aan)
(staande)
Zegen
Orgelspel
De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!

MEDEDELINGEN
Collecten
De diaconale collecte is voor het GHZV-vakantiekamp;
de diaconie betaalt de deelname voor kinderen van
ouders die dit niet zelf kunnen betalen.
De tweede collecte is voor de kerk.
Geven voor diaconie en kerk via de Kerkapp
Klik op Geven (het 3e symbool onderaan).
Geven door overmaken aan diaconie
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente, onder vermelding van “Gift collecten
tijdens CORONA”.
Geven door overmaken aan de kerk
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse
Gemeente Voorburg, onder vermelding van “Gift
collecten tijdens CORONA”.

Iedere maandagmorgen: zomerkoffie!
In de zomertijd staat met ingang van maandag 5
juli iedere maandag van 10. 00-12.00 uur de
koffie klaar in de Voorhof.
Welkom voor een
ongedwongen ontmoeting en
praatje bij de onovertroffen
koffie van onze koster Jos!

Diensten 11 en 18 juli
Bij de diensten kunnen tot 100 mensen aanwezig zijn.
U ontvangt een uitnodiging via www.kerktijd.nl Ook
gasten blijven natuurlijk welkom. Heeft u zich nog niet
aangemeld voor de diensten dan kunt u dat doen via

de knop op de website. Lukt het niet? Bel Mieke: 0627338902 (alléén voor hulpvragen en niet om aan te
melden). Na beide diensten is er gelegenheid om
koffie te drinken. Voor wie moeilijk wat langer staat,
zijn zitplaatsen in de Voorhof beschikbaar
Diensten 25 juli, 1, 8, 15 en 22 augustus: slechts 1
dienst om 10 uur!!
In de vakantie wordt er op zondagmorgen maar 1
dienst gehouden. Deze begint om 10.00 uur en wordt
uitgezonden via kerkomroep en kerkdienstgemist.
De Oude Kerk blijft open rond het middaguur
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.4513.00 uur. Om 12.00 uur is er een kort liturgisch
moment, het middaggebed, dat ook via
kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl is te volgen.
Bijbelgesprekskringen
Wilt u meepraten over het gedeelte van het
bijbelboek Ruth, dat in de zondag daarop gelezen
wordt, kom dan naar een van deze
gesprekssamenkomsten in de Voorhof:
• Maandag 12 juli 20.00-21.30 uur
• Dinsdag 13 juli 10.00-11.30 uur
Opgeven bij ds. Giel Schormans.
Maak een kind blij met een vakantietas!
Voor de Actie Vakantietas is al een mooi bedrag
ontvangen. Dank aan allen die een gift hebben
overgemaakt.
Wilt u nog meedoen: graag overmaken naar
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente, onder vermelding van “Actie Vakantietas”.

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com
Ds. Giel Schormans wfschormans@hotmail.com

