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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 
Orgelspel 

 

Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: Psalm 8a: 1 en 2 
 

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 

Groet 
V:  Genade zij u en vrede van God onze Vader 
       en van de Heer Jezus Christus 
G: Amen. 

 
Vervolg: Psalm 8a: 3 en 4 
  

V:   Hoor Israël 
 De HEER is onze God 

De HEER is één en enig 

Gij zult de HEER uw God liefhebben 
met geheel uw hart 
en met geheel uw ziel  

en met geheel uw kracht 
G:     Amen.    
 
Vervolg: Psalm 8a: 5 en 6 

 
Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 
Gebed om ontferming, beantwoord door de Gemeente met: 
 

Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde! 
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 
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Gemeente zingt: Gezang 302: 1 en 4 
 

Dienst van de Schriften  
 

Inleiding op het te lezen Bijbelgedeelte 
 
Schriftlezing: Ruth 3 (uit: ‘Vertaling om voor te lezen’) 

 
1 Noömi, haar schoonmoeder, zei tot haar: 
  Mijn dochter, zou ik voor jou niet zoeken een plaats van  

  rust 
  waar het je goed gaat? 
2  Welnu, is Boaz niet onze verwant, 

  bij wiens meisjes je bent geweest? 
  Zie, hij is vannacht op de dorsvloer gerst aan het wannen. 
3  Baad je dan, zalf je, doe je kleed om je heen 
  en daal af naar de dorsvloer; 

  maak je niet kenbaar aan de man, 
  voordat hij met eten en drinken geëindigd is. 
4     Maar het moet zo zijn, als hij zich neerlegt, 

  dat jou de plaats waar hij zich neerlegt bekend is. 
  Kom dan, ontbloot zijn voeteneind en leg je neer. 
  Hij zal je dan meedelen 

  wat je moet doen. 
5 Zij zei tot haar: 
  Al wat je tot mij zegt, zal ik doen. 

6 Toen daalde ze af naar de dorsvloer 
 en deed naar al wat haar schoonmoeder had geboden. 
7 Boaz at en dronk 
 en hij werd goedsmoeds. 

 En hij kwam om zich neer te leggen aan de rand van de  
 korenhoop. 
 Zij kwam heimelijk, 

 ze ontblootte zijn voeteneind 
 en legde zich neer. 
8 Het geschiedde halverwege de nacht, 

 dat de man opschrok en om zich heen greep. 
 Zie, daar lag een vrouw aan zijn voeteneind. 
9 Hij zei: 
  Wie ben jij? 

 Zij zei: 
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  Ik ben Ruth, je dienares, 
  spreid je vleugels uit over je dienares, 

  je bent immers losser. 
10 Hij zei: 
  Gezegend ben jij door de HEER, mijn dochter, 

  met deze laatste daad van trouw heb je goed gehandeld, 
  meer nog dan met de eerste, 
  door niet achter de jongemannen, arm of rijk, aan te  

  gaan. 
11  Welnu, mijn dochter, vrees niet, 
  al wat je zegt, zal ik voor je doen. 
  Want het is heel mijn volk in de poort bekend, 

  dat jij een krachtige vrouw bent. 
12  Welnu, het is waar, 
  ik ben losser, 

  maar er is nog een losser nader dan ik. 
13  Vannacht vannacht 
  en in de morgen zal het zijn: 

  als hij je lost, goed, laat hem lossen, 
  maar als het hem niet behaagt je te lossen, 
  dan los ikzelf je, zo waar de HEER leeft. 

  Leg je neer tot de morgen. 
14 Ze legde zich neer aan zijn voeteneind, tot de morgen. 
 Toen stond ze op, 
 voordat iemand zijn naaste kon onderscheiden. 

 Hij zei: 
  Laat niet bekend worden, 
  dat er een vrouw op de dorsvloer kwam. 

15 Hij zei: 
  Kom eens met de doek die je om hebt 
  en houd die vast. 

 Ze hield die vast, 
 zes maten gerst mat hij uit, 
 hij legde die op haar, 

 en hij kwam de stad binnen. 
16 Zij kwam bij haar schoonmoeder. 
 Deze zei: 
  En - mijn dochter? 

 En ze deelde haar mee al wat de man aan haar had gedaan, 
17 ze zei: 
  Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven, 
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  want hij zei tot mij: 
   Je mag niet leeg aankomen bij je schoonmoeder. 

18 Zij zei:  
  Zet je neer, mijn dochter, 
  totdat je bekend is hoe de zaak uitvalt. 

  Want de man zal niet aflaten   
  tot hij vandaag de zaak heeft voleindigd. 
 

Gemeente zingt: Gezang 339a 
 
Gemeente zingt: Gezang 791: 1, 2 en 3 

 

Verkondiging 

 
Gemeente zingt: Gezang 791: 4, 5 en 6 

 
DIENST VAN DE DANKBAARHEID    
           

Mededelingen 
 
Orgelspel 

  
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie en 
Kerkmuziek. 
 

U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken op rek.nr.  
NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad voor diakenen, 
Thomaskerk, o.v.v. Collectegeld. De Diaconie zorgt dan voor de 

verdeling naar de genoemde doelen. 
 
Of u kunt geven via Givt.  

 
 
 

 
 
 
 

VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met: 
Gezang 368f       
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Stil gebed    Gebed des Heren   
 

Slotlied (staande): Gezang 704 
 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 
 

  5 juni : Ds. E.J. de Wijer       Gemeenschappelijke Pinksterviering    

      met Oranjekerk en Willem de     
                                            Zwijgerkerk in de Thomaskerk 
 

12 juni : Ds. R.J. van Zwieten 
 

19 juni : Drs. A. van Heusden 
 

26 juni : Ds. M. Visser/Rotterdam-Schiebroek 
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 

verantwoord 
 

 
 

Agenda 
                  

 

Wo. 1 juni: ThomasTheologie                             14.00 uur              
 

 

ThomasTroostcafé biedt een plek voor iedereen die troost zoekt 
na het verlies van een dierbare, iedereen die even op verhaal wil 

komen of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een 
moment van stilte en bezinning. Elke woensdag tussen 15.00 
en 18.00 uur kunt u de kerkzaal binnenlopen. U vindt daar 

gastvrouwen, die u verder wegwijs maken.  
 

Giften voor de Diaconie op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85 
t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk. 
 

Giften voor de Kerkvoogdij op rek.nr. NL28 INGB 0000 5372 84 
t.n.v. de penningmeester van de Thomaskerkgemeente, 
Thomaskerk. 
 

Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op  
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de 
Thomaskerk. 


