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Orgelspel 

Welkom 

De liturgische voorwerpen worden binnengedragen en 

krijgen een plaats 

Bemoediging en groet 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. en niet loslaat het werk van zijn handen 
v. De Heer is met u 
g. ook met u is de Heer) 

 

 
Lied 276: 1 en 2  

 



 
 

2 Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 

Kyriëgebed  

Glorialied 305: 1 en 3 

 

 
3 Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 



 
 

Gebed opening Schrift 
 
Lezen: Genesis 12: 1-7 

1De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, 
verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal 
wijzen. 2Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je 
aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3Ik zal zegenen wie jou 
zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen 
wensen gezegend te worden als jij.’ 4-5Abram ging uit Charan weg, 
zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. 
Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle 

bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze 
in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen 
ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik 
van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de 
Kanaänieten. 7Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit 
land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats 
een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was.  

Lied 832 

 
 
 



 
 

Lezen: Ruth 1: 8-19 
Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, 8zei Noömi: 
‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Moge 
de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven 
zonen zijn geweest. 9Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei 
geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en ze kuste hen. Toen 
barstten zij in tranen uit 10en zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren 
naar uw volk!’ 11’Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden 
jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen 
kunnen worden? 12Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs 
al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man 
en al bracht ik nog zonen ter wereld – 13zouden jullie dan wachten tot 
ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te 
trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft 
zich tegen mij gekeerd.’ 14Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste 
haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 
15’Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei 
Noömi, ‘ga haar toch achterna!’ 16Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me 
toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, 
zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God 
is mijn God. 17Waar u sterft, zal ik ook sterven, en daar zal ik begraven 
worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ 
18Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en 
drong niet langer aan. 19Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. 
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen 
de vrouwen: ‘Dat is toch Noömi?’ 

 
Het lied van Ruth, vertrouwen 

 

Een maaiveld in het morgenlicht; 

hier lees ik leven bij elkaar 

volledig weet ik Jou nabij. 

Geborgen in ons ik-en-Gij 

wordt trouw en vriendschap steeds meer waar. 

Zo sta ik voor Jouw Aangezicht. 
Tekst: Marieke van Baest 

Muziek: Teresa Takken 



 
 

Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied 809 

 
 
 
We laten wat foto’s zien van de verschillende ruimten in de 
Salvatorkerk en Henk Ramaker zegt daar iets over 
 
Bedanken bouwcommissie door Jan van de Lagemaat 
 
 
 
Dank en voorbeden met acclamatie 368C 

 
 

 



 
 

Slotlied 970 
 

 
 
 

2 Ranken zijn er vele, 
 één is de stam, 
 wijnstok van het leven, 
 ranken zijn er vele, 
 één is de stam, 
 wij zijn één in Christus. 

 

3 Gaven schonk Hij vele, 
 één is de Geest, 
 Geest van Jezus Christus, 
 gaven schonk Hij vele, 
 één is de Geest, 
 wij zijn één in Christus. 

 
4 Velen mogen dienen 
 als onze Heer, 
 Hij wast onze voeten, 
 velen mogen dienen 
 als onze Heer, 
 wij zijn één in Christus. 

 

5 Leden zijn er vele, 
 één is zijn kerk, 
 wij zijn Christus’ lichaam, 
 leden zijn er vele, 
 één is zijn kerk, 
 wij zijn één in Christus. 

 
 
 
Zegen 

 
 

 
 


