
Liturgie van zondag 21 juni 2020 

 
Thema: Liefde                          

In de serie van drie carrouseldiensten die we houden met de gemeenten van 
Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg gaat het over Geloof, Hoop en Liefde. Deze 

keer is de liefde aan de beurt. 

 

Het verhaal dat we lezen gaat over de Moabitische Ruth. Hier hoor je al in dat 
zij van een ander volk is. Als dan liefde in het spel komt, dan is dat geen 

eenvoudige liefde. Vroeger gaf het al problemen als je als gereformeerd meisje 

met een hervormde jongen thuis kwam, en hier in Brabant moest je niet met 
een katholiek thuiskomen. Gelukkig is er veel veranderd. Dat wil het verhaal 

van Ruth ook zeggen. Kijk over grenzen heen van volk, vijandschap, rijk en 

arm, godsdienst en vluchteling. Je hoeft niet iedereen lief te vinden, maar 
respect voor elk wezen van God weerspiegelt Gods liefde voor de mens. Geloof, 

hoop en liefde is een belangrijke pijler in het leven en ons geloof. Ze kunnen 

niet zonder elkaar. Ze gaan samen. 

 
Voorganger: ds. Annemarie Hagoort 

 

Liturgie 
 

Intro 

 
Lied: ‘In de veelheid van geluiden’ (lied 283: 1,4) 

 

Welkom 

 
Gesprek 

 

Filmpje over liefde – bloemschikking 
 

Lied: ‘De morgen is een vroege vriend’ (lied 222: 1 en refr.) 

 
Bemoediging en groet 

 

Lied: ‘De morgen is een vroege vriend’ (lied 222: 2 en refr.) 

 
Moment voor jong en oud   

 

Lied: ‘Liefde is blij zijn’ (AWN IV,26:  1 en 3) 
 

Psalmgebed: Psalm 27:4-5a 

 

Lied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ (lied 791: 1,2,4) 
 

Lezing: Ruth 1:16, 2:8-12 

 
Lied:  ‘Wie is nabij’ (tekst Henk Boots, melodie ‘Komt nu met zang van zoete 

tonen’) 

 

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/PSA.27/Psalm-27
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/RUT.1/Ruth-1


Overweging 

 

Lied: ‘Het lied van Ruth’ (Stef Bos) 
 

Gebeden met als responsie: ‘Met geloof en hoop en liefde komt Gods rijk’ 

(Iona) 
 

Stil gebed, Onze Vader (gesproken) 

 

Collectes: 
  

1. Ontheemden in Colombia (Kerk in Actie) via de betaallink (iDeal), of via 
IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE 

TILBURG EN GOIRLE o.v.v. Ontheemden Colombia)  
2. Vieringen van de kerken: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 

0003 7000 83 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. 

coronaviering) 

 

Lied: ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ (lied 706: 1,4) 
 

Zegen 

 
Lied: ‘Vervuld van uw zegen (lied 425) 

 

Betrokken bij de dienst zijn: Annelies van Wijk en Jessica Hagoort 
(bloemschikking), Marijn Romeijn, Erik Bloklander en Vincent Bonis (techniek), 

Helga Janssens-Baan (piano), Jessica en Serge Hagoort (zang), Gert van 

Staalduinen (ondertiteling (op afstand)), Rik de Jong (beheer Whatsapp (op 

afstand)), Sandra Gaakeer (filmmontage (op afstand)), ds. Annemarie Hagoort 
(voorganger), ds. Otto Grevink (tafelheer). 

 

Toelichting Eerste collecte: voor ontheemden in Colombia (Kerk in Actie): 
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de 

regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van 

het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-
militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de 

bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun 

land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken 

belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar 
een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. 

Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma´s. 

Collecteer mee om dit mogelijk te maken. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Punye1HSuiBWTyD9NE9bhzViAqMvPHyL
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=iwFqNukirTKixixN4IcBZvbe5JupHdKC

