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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Henk van Voorst 
Piano en zang René Spaargaren 

 
Orgelspel 
  
Welkom 
Bemoediging & groet 
  
Psalm 118:9,10 
9    
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest 
verblijd. 
O God, geef thans uw 
gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons 
verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

10    
De Heer is God, zijn gunst 
verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen; 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
Terug naar boven

 
 Gebed 
  
Inleiding lezing 
Kijklied Stef Bos – Lied van Ruth 
https://youtu.be/gSpIk3cmdNA  
 
Lezing Ruth 2:1-17  
Preek “Hebben is hebben, maar delen is de kunst” 
  
  

https://youtu.be/gSpIk3cmdNA


Gezang 390:1,2 (‘k wil mijn God mijn dank betalen) 
1    
'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avond lied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij 
niet. 
Gij woudt mij met uw gunst 
omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 

2    
U trouwe zorg wou mij bewaren, 
uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij na mijn 
zorgen 
tot rust voor lichaam en voor 
geest. 
Heb dank, reeds van de vroege 
morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

 
Gebedstijd – afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader 
Opwekking 475 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
Door uw hand hebt voortgebracht, 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
Mijn schuilplaats en mijn kracht. 
 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
Elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
Niemand is als U, nee, niemand is als U. 
 
 
Zegen  
  
Orgelspel 
 


