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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 63:1 EN 4 
O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
Bij 't krieken van den dageraad. 
O Heer' mijn ziel en lichaam hijgen, 
En dorsten naar U in een land, 
Dat, dor en mat, van droogte brandt, 
Waar niemand lafenis kan krijgen. 
 
Wanneer ik, op mijn legerstee, 
Aan U gedenk in stille nachten; 
Dan peinst mijn ziel met al haar krachten, 
Hoe Gij voorheen in angst en wee, 
Als mij de vijand wild' omringen, 
Mij vaardig zijt ter hulp geweest; 
Dies zal ik nu ook, onbevreesd, 
In schaduw van Uw vleuglen zingen. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 19:7 
Weerhoud, o Heer', Uw knecht, 
Dat hij zijn hart niet hecht, 
Aan dwaze hovaardij, 
Heerst die in mij niet meer, 
Dan leef ik tot Uw eer, 
Van grote zonden vrij, 
Laat U mijn tong en mond, 
En 's harten diepsten grond, 
Toch welbehaaglijk wezen! 
O Heer', die mij verblijdt, 
Mijn rots en losser zijt, 
Dan heb ik niets te vrezen! 



SCHRIFTLEZING  RUTH 3:1 – 4:12 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 17:3 EN 4 
Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden. 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Maak Uwe weldaan wonderbaar, 
Gij, die Uw kindren wilt behoeden. 
Voor 's vijands macht en vreeslijk woeden, 
En hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 
Bewaar m' als d' appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 

VERKONDIGING  RUTH 3:1, 9 EN 18 EN 4:9 
“En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen 
haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust 
voor je zoeken, waar het je goed zal gaan?” 
... 
“En hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben Ruth, 
uw dienares. Spreid uw vleugel over uw 
dienares uit, want u bent de losser.” 
... 
“Toen zei Naomi: Ga rustig zitten, mijn 
dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen, 
want die man zal niet rusten, voordat hij 
vandaag nog deze zaak tot een einde heeft 
gebracht.” 
... 
“Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het 
volk: U bent vandaag getuigen dat ik van de 
hand van Naomi alles gekocht heb wat van 
Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon 
en Machlon geweest is.” 

ZINGEN PSALM 61:3 EN 4 
'k Zal in Uwe tent verkeren, 
Heer' der heren, 
Voor Uw oog, in eeuwigheid. 
'k Zal op U mijn vast vertrouwen 
Altoos bouwen, 



Door Uw vleuglen overspreid. 
 
Want Uw goedheid, die wij loven, 
Heeft van boven 
Mijn geloft' en bee gehoord. 
Gij deedt mij tot d' erfnis komen 
Van de vromen, 
Wien de vrees Uws Naams bekoort. 

DANKGEBED  

ZINGEN LOFZANG VAN MARIA:1 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den Heer', 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 

ZEGEN  
 


