
 

 

Liturgie zondagavond 22 augustus 2021 

Voorganger :  ds. J.T. de Koning 

Organist :        Cock Zwaan 

 

*Welkom en medelingen 

* Zingen : Ps. 42 : 3 

3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwiss'len in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

Want ik zal Zijn naam nog loven. 

*We worden stil voor onze God 

*Votum en groet 

*Zingen : Ps. 92 : 2 en 3  (LvdK ) 

    

 

  2. Gezegend zal Hij wezen 
 die ons bij name riep, 
 die zelf de adem schiep 
 waarmee Hij wordt geprezen; 
 laat alom musiceren, 
 met stem en instrument, 
 maak wijd en zijd bekend 

 

de grote naam des Heren. 
 
 
 



 
3. Gij hebt mij door uw daden, 
o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, 
ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 
de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 
Gij zult hun hart versterken. 
 
*Geloofsbelijdenis 
 
*Zingen : Ps. 27 :7 
 
7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
 
*Gebed 
 
*Schriftlezing: Ruth 1:1-22 
 
Ruth 1 
1 In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde         
het  dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit  
Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van       
Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.                                  
2 De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw        
Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon,  
 
 
 
 



 
 
Efrathieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten van 
Moab en bleven daar. 
3 Elimelech, de man van Naomi, stierf, en zij bleef achter met               
haar twee zonen. 
4 Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene        
was Orpa en de naam van de andere Ruth. En zij bleven daar        
ongeveer tien jaar. 
5 En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw 
achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. 
6 Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde      
terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab gehoord 
dat de HEERE naar Zijn volk omgezien had door hun brood te geven. 
7 Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was, en haar twee 
schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren    
om terug te keren naar het land Juda, 
8 zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug,     
ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie 
goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen       
die gestorven zijn, en aan mij. 
9 Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis 
van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. 
10 En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar         
uw volk. 
11 Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie  
met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot 
mannen zouden kunnen worden? 
12 Keer terug, mijn dochters! Ga heen, want ik ben te oud om een        
man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb hoop, en al zou ik zelfs in              
deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, 
13 zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat   
jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn 
dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie: de hand     
van de HEERE is tegen mij uitgestrekt. 
14 Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar 
schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast. 
 



 
 
15 Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk    
en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. 
16 Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en 
terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan,     
en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw   
God mijn God. 
17 Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden.              
De HEERE mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood    
zal scheiding maken tussen mij en u. 
18 Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, 
hield zij op tot haar te spreken. 
19 Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen.                   
En het gebeurde, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad 
over hen in rep en roer raakte, en de vrouwen zeiden: Is dit Naomi? 
20 Maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara,       
want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. 
21 Ík ging vol weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren. 
Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd   
heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? 
22 Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar 
schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug.  
En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst.   
 
*Zingen : Ps. 67 : 2 en 3  
 
2. De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 
In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaarde, 
Die Gij veilig leidt. 
 



 
 

 

3. De volken zullen, HEER, U loven; 
O HEER, U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 
Onze God geeft zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen; 
Hem zal alles vrezen, 
Wat op aarde leeft. 
 
*Verkondiging 
 

*Zingen : Lied 264 : 2, 3, 4 en 5    ( Weerklank ) 
 
 
2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
3. Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 
5. Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan, 
als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 



 
 
 
*Dankgebed en voorbede 
 
*Inzameling gaven 
 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op   
Rekeningnummer NL 41 RABO 0373709277 
t.n.v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
onder vermelding van: collecte 22-08-2021 
 

 
*Slotzang : Ps. 84 : 6 

6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 

Is t' allen tijd een zon en schild; 

Hij zal genaad' en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

*Zegen 


