
 

 

LITURGIE 
Startdienst uit de PKN kerk in Best 

‘Van nu naar morgen’ 
Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen 

19 september 2021 1ste zondag van de herfst 
Voorganger: ds. Angeliek Knol 

Ouderling van Dienst: Ciska van der Velde  
Diaken van dienst: Geertina Blees 

Muziek: Hendrikje Soethout, Tenny van Cuijk en Rosalie Steinstra 
Lector: Corien Harder 

m.m.v. de startdienstcommissie 
       
Luisteren: ‘The humming’ Enya Enya - The Humming (Lyric Video) - YouTube   
 
Zingen: ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ Lied 218 : 1-5  
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst  
 
Aansteken Paaskaars en kaars thuis 
 
Moment van stilte 
 
Zingen: ‘Aan u behoort, o Heer der heren’ Lied 978: 1, 2  
 
Begroeting 
Wij begroeten elkaar in de Naam van de Ene die sprak: Er zij licht 
Allen: en er was licht 
Vg: in de naam van Jezus  
Allen: Gods licht in de duisternis 
Vg: in de naam van de heilige Geest 
Allen: die mensen aan het licht brengt 
 
Zingen: vervolg ‘Aan u behoort, o Heer der heren’ Lied 978: 3,4  
 
Gebed door Wendy 
 
Lezen: Mattheus 6: 25-30 uit de Groeibijbel  
 
‘Graaien, graaien en nog eens graaien. Dat is wat de mensen doen,’ zei Jezus. ‘Ze halen wat er te 
halen valt. Maar wat schiet je daarmee op? Je kan van alles hebben, geld en spullen, maar je moet 
er steeds op passen. Inbrekers liggen overal op de loer. Als je niet oplet heb jij geen geld, maar 
heeft het geld jou. Je loopt er maar over te tobben. Denken jullie nu echt dat je onbezorgd kunt 
leven door je zorgen te maken over je bezit? Maken de vogels zich er druk om? Die hebben toch 
ook niets? Of neem een voorbeeld aan de bloemen: de lelies zijn toch veel mooier dan koning 
Salomo in zijn staatsiegewaad? Waarom zou je je dan druk maken over wat je aantrekt? Of over 
wat er in de toekomst zal gebeuren. Elke nieuw dag heeft al genoeg om je dik over te maken. 

https://www.youtube.com/watch?v=FOP_PPavoLA


 

 

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 
zichzelf.  
 
Zingen: ‘Samen in de naam van Jezus’ Opwekking 167 
 
Interview met gemeenteleden 
 
Kindermoment 
 
Luisteren: ‘In uw huis’ Kinderopwekking 214 In uw huis - 214 kinderopwekking - YouTube 
 
Lezen: Ruth 1:1-7a, 19b-22 door lector 
11In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok 
daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte 
van Moab gaan wonen. 2De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn 
twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in 
Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. 3Na enige tijd stierf Elimelech, 
de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee zonen. 4Zij trouwden allebei met een 
Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar 
ongeveer tien jaar gewoond hadden, 5stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen 
achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. 
6Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat 
het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te 
verlaten en terug te keren. 7Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had.  
 
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: ‘Dat is toch 
Noömi?’ 20Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Noömi, noem me Mara, want de 
Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 21Toen ik hier wegging had ik alles, maar 
de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Noömi noemen, nu 
de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?’ 22Zo 
kwamen ze samen terug uit Moab, Noömi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze 
kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst. 
 
Instrumentaal intermezzo 
 
Korte samenvatting tussenliggende hoofdstukken  
 
Lezen: Ruth:4:9-17 door lector  
 
9Daarop sprak Boaz tot de oudsten en alle anderen die daar waren: ‘U bent er vandaag getuige 
van dat ik van Noömi het gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlon 
koop. 10Daarmee neem ik ook Ruth tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de 
naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren 
gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van.’ 11‘Ja,’ 
zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, ‘daarvan zijn wij 
getuige. De HEER geve dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het 
huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in 
Betlehem zal voortbestaan. 12Moge uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en 
Juda, en wel door de kinderen die de HEER u bij deze jonge vrouw zal geven.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=7AOyyQUOoSg


 

 

13Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar 
zwanger worden en ze baarde een zoon. 14De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij 
de HEER , die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël 
blijven voortbestaan! 15Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, 
want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem 
gebaard.’ 16Noömi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17De 
buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden 
hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. 
18Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte Chesron, 19Chesron verwekte Ram, Ram 
verwekte Amminadab, 20Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 21Salmon 
verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, 22Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David. 
 
Muzikaal intermezzo  
 
Overweging 
 
Zingen: ‘Behüte mich Gott’ Lied 16b (2x in het Nederlands, 1x in het Duits) 
 
Kinderen komen terug 
 
Bedanken ambtsdragers door voorzitter kerkraad 
 
Gebed door Danny 
 
Zingen slotlied: ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ Lied 416 gemeente gaat staan 
 
Zegen, beantwoord met door alle uitgesproken: Amen 
 
Tijdens het verlaten van de dienst luisteren we naar: ‘Ik wens jou’ Trinity [Trinity - Ik Wens Jou 

(T&F edition) met tekst! - YouTube] 
 
Na afloop van de dienst is er koffie, verschillende workshops, gelegenheid tot ontmoeting en 
een afsluitende lunch 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCmv5xgfJSQ
https://www.youtube.com/watch?v=eCmv5xgfJSQ

