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ORDE VAN DIENST 6 JUNI WELKOMKERK 
 
Welkom  
 
Lied van Ruth (Stef Bos) 
 
Intochtslied: Lied 91a (Wie in de schaduw Gods mag wonen) 
  
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Kyriegebed 
 
Lied na kyriegebed: ZZZ* 338: Om de mensen, godverlaten 
(melodie NLB 801: door een nacht van strijd en zorgen) 
 
1. Om de mensen, godverlaten, 
vluchtelingen, doodswoestijn, 
om de woede, om de tranen 
roepen wij: Je zou er zijn. 
 
2. Om de haat en om de oorlog, 
de verbittering, de pijn, 
Om die eindeloze cirkel 
vragen wij: Zul Jij er zijn? 
 
3. in een mens die helend leefde, 
in een woord, in brood en wijn, 
in ’t verlangen dat wij delen, 
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.  
 

4. Tegen onrecht, tegen honger, 
tegen grootspraak, valse schijn, 
vieren wij de hoop op morgen, 
vragen wij: Zul jij er zijn? 
 
5. In de mensen die volharden, 
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, 
weten wij: Je zult er zijn. 
 

 
 
Kindermoment en kinderlied 
 

 
2 Maar in dat land gaat het niet goed.  
Ze heeft verdriet.  
Ze zegt: ‘Ik wil terug naar huis.  
Daar hoor ik en hier niet.’ 
 

3 Naomi gaat naar Bethlehem  
na heel veel jaar.  
Maar Ruth zegt: ‘Ik ga met je mee.  
Wij horen bij elkaar.’ 
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4 Zij komt terug in 
Bethlehem.  
De oogst begint. 
En Ruth raapt aren van het 
land,  
die zij daar zomaar vindt. 
 

5 Dan ziet zij Boaz op het 
land;  
een lieve man. 
Naomi zegt: ‘Hij hoort bij 
ons.  
Hij doet vast wat hij kan.’ 
 

6 Ruth trouwt met hem en 
krijgt een kind.  
Ruth is heel blij. 
Naomi heeft het op haar 
schoot  
en zegt: ‘Jij bent van mij.’ 
 

gebed om de Heilige Geest 
 
Lezing: Lev. 23: 15-22 
 
Zingen: NLB 568a (Ubi caritas) (3x) 
 
Lezing: Ruth 1 - Ruth 2: 2  
 
Zingen: NLB 942: 1, 2 (Ik sta voor u in leegte en gemis) 
 
Lezing: Ruth 2: 10 - 13 
 
Zingen: NLB 942: 3 
 
Lezing: Ruth 4: 9 - 21 
 
Zingen: NLB 816 (Dat wij onszelf gewonnen geven) 
 
Overdenking 
 
Luisteren naar: Een daad van trouw (musical Ruth) 
 
Zingen: NLB 767: 1, 2, 5, 6, 7 (De toekomst van de Heer is daar) 
 
dankgebed, voorbeden,  
stil gebed, Onze Vader 
 
Collectes 
 
Slotlied: NLB 790 (Hoog als de hemel de liefde) 
 
Wegzending en zegen 
 
Luisteren naar: Zegenlied – Op en top vrouw 
 
 
 
 
 
* ZZZ = Zangen van zoeken en zien 


