
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 7 februari 2021

  Aanvang: 10.00 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 

Ouderling van dienst: Geerlinge Hamburger
 Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

Gezin School Kerk

Ruth



Zingen voor de dienst 
EL 168:‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ -

Mededelingen

Zingen Aanvangslied Psalm 84 (Psalmen voor nu)
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee
Zo’n blijvende schreeuw 
om de Levende God

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
Naar God die verschijnt 
in Zijn heilige stad.

De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U
Wat hou ik van Uw huis!

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Thema

Aansteken kaars

Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen
Zo’n blijvende kans 
om te zingen voor U

Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn 
in een duistere tent
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Themalied: ‘Iemand als Ruth’ (Elly&Rikkert)
1. Kijk daar lopen Ruth en Naomi / zomaar twee vrouwen

Hand in hand / Met hun hele hebben en houwen
Zij ze op weg naar een ander land
Naar Israël dat verre land

2. Dan zegt Naomi: Je kunt nog terug 
    Naar jouw eigen volk. Ga nu maar vlug

Nee zegt Ruth: Uw lot is mijn lot
Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God

  Iemand als Ruth, Standvastig en trouw
 Zo zou ik willen worden, Iemand als Ruth
  Een fantastische vrouw, Zo zou ik willen zijn

3. Jonge Ruth en oude Naomi vinden een huisje
  In Bethlehem. Ruth zoekt werk
  Op ‘t land van Boaz. Hij geeft haar brood
  En ze lacht naar hem
Hij kijkt naar haar, ze valt op hem
Hij kijkt naar haar, ze valt op hem

4. Dan zegt Naomi: Dat wordt je man
Doe wat ik zeg. Geloof dat het kan
Goed zegt Ruth. Zijn lot is mijn lot
Zijn volk is mijn volk. Zijn God is mijn God

  Iemand als Ruth...

Wetslezing: Leviticus 19: 32-37 (NBV)
32Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je 
God. Ik ben de HEER. 33Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, 
mag je niet onderdrukken. 34Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen 
als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreem-
delingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God. 35Knoei niet met 
lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. 36Gebruik een zuivere weeg-
schaal met zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben 
de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid. 37Houd je aan al 
mijn bepalingen en regels en leef ze na. Ik ben de HEER.”’



Refrein
kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand
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Zingen Ok4kids L ‘Kom aan boord’ - 
1. Voor de zieken - voor de armen

voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept:
kom maar aan boord!

2. Voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept:
kom maar aan boord!

Gebed

Verhaal Ruth (filmpje)

Schriftlezing: Ruth 2: 1-13 (NBV)
1Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een 
belangrijk man, die Boaz heette.2Ruth, 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 ak-
ker 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 ge-zocht.’ 13‘Ik dank u, heer,’ zei ze, ‘want u hebt zich 
mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u 
in dienst ben.’

Zingen Gezang 427: 1, 5, 7
1. Beveel gerust uw wegen,

al wat u ‘t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ‘t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

7. Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Verkondiging 

Zingen Psalm 86: 4 en 5
4. Leer mij naar uw wil te handlen,

laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ‘t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Refrein
kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand

5. Laat Hem besturen, waken,
‘t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge_u verwondren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.
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5. Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.



Gebed

Collecte: 
  1e collecte Diaconie
  2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Zingen Slotlied Kinderopwekking 185
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven

Zegen
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De volgende Erediensten zijn op:
07-02 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw
14-02 om 10.00 uur: Ds. A.H van Veluw
14-02 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy


