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Welkom en mededelingen – Door Karina Kolk
Lied – NLB Psalm 91 vers 1 – Heil hem wien God een plaats bereidt
1 Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied – NLB Psalm 91a vers 1 – Wie in de schaduw Gods mag wonen
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.
Gebed van verootmoediging
Lied – NLB Psalm 91 vers 2 – Heil hem wien God een plaats bereidt
2 God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.
Genadeverkondiging en leefregel
Lied – NLB Psalm 91a vers 2 en 3 – Wie in de schaduw Gods mag wonen
3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing – Ruth 2 vers 1 – 13 – Gelezen door Ria ter Horst
1
Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een moedig en invloedrijk man, die
Boaz heette. 2Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: ‘Ik wil graag naar het land gaan om aren te lezen bij
iemand die mij goedgezind is.’ Naomi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’ 3Ze ging dus naar het land
om aren te lezen, achter de maaiers aan. Bij toeval kwam ze op de akker van Boaz, het familielid van Elimelech.
4
Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER
zegene u,’ groetten zij terug. 5Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’
6
De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met Naomi mee teruggekomen is. 7Toen ze hier
aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze
hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.’ 8Daarop zei Boaz tegen Ruth:

‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg, maar
blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. 9Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar
gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en
drink van het water dat ze daar scheppen.’ 10Ze knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waarom bent u zo
vriendelijk voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben.’ 11Boaz antwoordde:
‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat
je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen
onbekend was. 12Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens
vleugels je bent komen schuilen.’ 13‘U bent goed voor mij, heer,’ zei ze. ‘U biedt me troost en spreekt me moed
in, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’
Kindermoment
Kinderlied in het Oekraiens – Door Nataliia Cioban
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Lied – Hemelhoog 367 – Wij blijven geloven
1 Wij blijven geloven
dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping
een plan met ons heeft,
waarin zich zijn heil
en mijn twijfel verzoenen
en dat aan elk leven
betekenis geeft.
2 En ook dat zijn boodschap
de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt
in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten,
verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan
uitzichtloos lijkt.
3 En dat Hij ons telkens
de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld
van steen en metaal
om buiten onszelf
voor de ander te leven
ons kleine begin
van zijn groot ideaal.
4 Dat werk’lijkheid wordt
als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs
naar de horizon richt.
En ’t morgenrood rijst,
dat zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden
kleuren van licht.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecteaankondiging
1) Straatpastoraat, 2) Pastoraat en eredienst, 3) Wijkkas
Zendingsbussen: Vakantiebijbels voor Syrische kinderen

De kinderen komen terug van de oppas en kindernevendienst
Lied – NLB 418 – God, schenk ons de kracht
1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
4 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
Zegen – Beantwoord met ‘Ja, amen, ja, Halleluja’

