
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 12 juni 2022 – Trinitas – 
met viering van Maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Wilma Mieras (orgel/piano) 

De dienst is vrij en zonder uitnodigingen of corona-beperkingen te 
bezoeken. In een gedeelte van de kerk is ruimte om op afstand van elkaar 
te blijven zitten. De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst 
Gemist. Gebruik voor Kerkdienstgemist het liefst onderstaande link: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events


Orde van dienst 

Orgelspel voor aanvang 

Dienst van de voorbereiding 

Binnenkomst van wie dienstdoen in deze dienst 

Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst 

Stilte 

Bemoediging en groet 

Lied 210: 1, 2, 3 (God van hemel, zee en aarde) 

Inleidende woorden  

Drempelgebed 

Lied 703 (Alles uit Hem ontstaan, antifoon/beurtzangstem bij Trinitatis) – 
meteen overgaand in de psalm van de zondag, psalm 8: 1, 3, 6 (Heer, onze 
Heer, hoe heerlijk en verheven) en weer afgesloten met Lied 703 

Gebed om Gods ontferming 

Loflied 303: 1, 2, 3 (Zonne en maan, water en wind)  

Dienst van het Woord 

Een moment met de kinderen 

Lied 290 (Licht van Pasen) 2x gezongen zonder canon  

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Ruth 2: 14-23 (NBV21) 
14Toen 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 zitten, en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had 
en ze hield zelfs nog over. 15Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de 
volgende opdracht: ‘Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, zeg daar niets van. 16Integendeel, 
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.’ 17Zij werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren 
die ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst. 18Ze pakte het op en ging terug naar de stad. 
Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog gaf wat ze van het 
middagmaal had overgehouden, 19riep ze uit: ‘Waar heb jij vandaag aren gelezen, waar heb je 
gewerkt? Gezegend de man die jou zo goed heeft behandeld!’ Ruth vertelde haar schoonmoeder 
dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boaz heette.  
20Toen zei Naomi 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.’ 21Ruth, de Moabitische, zei: ‘Hij heeft ook nog tegen 



me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald.’ 22‘Het is 
goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter,’ zei Naomi tegen Ruth, ‘want dan zal 
niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen.’ 23Ze 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.  

Lied 419: 1, 2, 3 (Wonen overal nergens thuis) 

Schriftlezing: Ruth 3: 1-16 (NBV21) 

31Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken 
waar het je goed zal gaan? 2Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond 
zal hij op de dorsvloer gerst wannen. 3Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. 
Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. 4Als hij gaat slapen moet je goed 
opletten waar hij zich neerlegt, en dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde 
terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen.’ 5Ruth antwoordde: ‘Ik 
zal doen wat u mij zegt.’  
6Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. 7Boaz at 
en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth 
stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. 8Midden in de 
nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. 9‘Wie ben 
jij?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, heer, Ruth,’ zei ze. ‘Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser 
optreden.’ 10‘Moge de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw dan 
wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of 
rijk. 11Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad 
weet immers dat je een moedige vrouw bent. 12Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog 
iemand anders voor wie dat geldt, en hij staat dichter bij jullie dan ik. 13Blijf vannacht hier. Als 
morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden is het goed, maar als hij dat niet wil, dan 
doe ik het, zo waar de HEER leeft. Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.’  
14En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen.Voordat het zo licht werd dat men iemand 
herkennen kon, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was 
geweest. 15Hij zei: ‘Pak je omslagdoek en houd hem open.’ Dat deed ze, en hij goot er zes maten 
gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de stad. 16Zij ging naar haar 
schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar 
gedaan had. 17‘Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet met lege 
handen bij je schoonmoeder aankomen.”’ 18Daarop zei Naomi: ‘Blijf hier dan maar rustig wachten 
tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat 
hij de zaak geregeld heeft.’  

Overweging 

Lied:  Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij  

Viering van de Maaltijd van de Heer 

(Evt.) pastorale mededelingen 

Inleidende woorden 



Schriftlezing: Ruth 2: 14 (NBV21) 
14Toen 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 zitten, en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had 
en ze hield zelfs nog over.  

Schriftlezing: Handelingen 2: 44-46 (NBV21) 

 44Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze 
verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets 
nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood 
bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.  

Tafelgebed 

Lied 704: 1, 3 (Dank, dank nu allen G0d) 

Vervolg tafelgebed, Onze Vader 

Nodiging, delen van brood en wijn 

Tijdens het ontvangen van brood en wijn: 

 Lied 900 (Nada te turbe)  

Lied 103E (Bless the Lord my soul) (refrein, herhalend gezongen) 

Dankgebed na de maaltijd 

Slotlied 791: 1, 4, 5, 2 (Liefde eenmaal uitgesproken) 

Zegen 

Gezongen amen 


