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Orgelspel                        Prealudium in C-dur (J.C. Kellner) 
 

Welkom en mededelingen 
   

Intochtslied   Psalm 66, 1 en 6

Moment van stilte 
 

Bemoediging  Onze hulp is in de naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft 
   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
   en niet laat varen het werk van zijn handen   

 

Groet   Voorganger:  De Heer is met u allen 
   Gemeente:     Zijn vrede is met u  (gemeente gaat zitten)   

Inleiding 
 

Zingen   Psalm 66, 7   
 

Smeekgebed 

Kyrië   Heer houd ons allen, kleinen en groten 
    saam met elkaar in uw liefde besloten. 

Heer ontferm U! Christus ontferm U! Heer ontferm U! 
 

Wees met uw mensheid in strijd en in lijden, 
doe niet vergeefs haar uw bijstand verbeiden. 
Heer ontferm U! Christus ontferm U! Heer ontferm U! 
 

In het geweld van de wereldse machten, 
blijven wij ’t rijk van uw vrede verwachten. 
Heer ontferm U! Christus ontferm U! Heer ontferm U! 
 

Gloria    Gezang 305    

Gebed voor de opening van de Schriften 
 

1e Schriftlezing:  Ruth 1 (Uit: Een Vertaling om voor te lezen)  
 

Zingen   Gezang 791, 1, 2, 3
 

2e Schriftlezing:  Ruth 2 (Uit: Een Vertaling om voor te lezen)  

Zingen   Gezang 791, 4, 5, 6   

Verkondiging 
 

Orgelspel  Psalm 27 van Toon Hagen 
 

Dienst der gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij 
onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het 
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 
 
Aankondiging en dankzegging collecte  

 

Slotlied   Gezang 654, 1, 5, 6  
 

Zegen 
 

Orgelspel  Fantasia van G.P. Teleman 
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