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Welkom 
 
Aansteken van de paaskaars  

 
Intochtslied: Psalm 72:1, 7 

 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 

aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 
 

7. Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 

zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 

zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
Votum en groet 

 
Gebed 
 

Kindermoment in de kerk 
 

Adventskaars wordt aangestoken door een kind van de 
kindernevendienst  
 

Opzeggen versje: Tweede kaars 
 

Twee kaarsen als een teken, 
als lichtjes in de nacht. 

Zo laat God aan ons weten: 
Ik geef je nieuwe kracht. 
 

 



Projectlied 
 
Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  

Wie geeft het aan de mensen door?  
 
tweede zondag (Ruth):  

Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou,  
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’  

Zo spreekt de hemel met haar stem  
en het wordt feest in Betlehem.  
 

Projectverbeelding: Standbeelden  
 

In deze adventstijd staan vijf vrouwen centraal.  
Op weg naar kerst komen we vijf standbeelden tegen en bij 
elk standbeeld hoort een verhaal.  

   
                 Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 
Zingen: Lied 598 ‘Als alles duister is’  
 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft (2x) 
 
Bijbellezing Ruth 1: 19b – 2: 12 

            Ruth 4: 13 – 17 
 

19b 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. 

21Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech 
verwant aan een belangrijk man, die Boaz heette. 

 
2:1Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi: ‘Ik zou graag 
naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die me 

dat toestaat.’ Noömi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn 
dochter.’ 3Ze ging dus naar het land om aren te lezen, 

achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze 
kwam van Boaz was, het familielid van Elimelech. 4Na 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?’ 6De man antwoordde: ‘Dat is 
de Moabitische vrouw die met Noömi is teruggekeerd. 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: 

‘Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, 
terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?’ 11En Boaz 

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 een 
toevlucht hebt gezocht.’ 

 
 
 

 



Ruth 4:13-17 
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. 
 

Zingen: Lied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

Overdenking 
 

          Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
 

 



Luisteren Stef Bos ‘Jou land is my land’  (Lied van 
Ruth) 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Bloemengroet 
 
Collecte                          Bij de uitgang 

  
1ste bestemd voor de kerk 

 2de bestemd voor de diaconie 
 
Slotlied 834: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht. 

 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Wegzending en Zegen 

                       Gemeente zingt Amen 
 
 

 


