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HET BEGIN 
 
Welkom en gedicht door Marjolein 
 

Bedankt! 
Dat U Hemel en aarde heeft geschapen. 
Dat wij elke nacht weer lekker mogen slapen. 
En opstaan met een goed ontbijt. 
U zorgt voor ons, al een eeuwigheid. 
We komen veilig door de dag. 
We werken, leren en genieten van het leven,  
wat bijzonder dat dat allemaal mag. 
Door U hoeven we niet bang te zijn voor wat er gaat gebeuren.  
Van U hebben we ogen gekregen, voor het zien van prachtige kleuren. 
Dank U wel. 
Dat de bomen blijven groeien, dat bloemen mogen bloeien. 
Dat de regenboog ons steeds zegt: Ik, Here God, ben aan deze aarde gehecht. 

 
Stil gebed 
 
Aanvangslied: Lied 216 (staande) 

 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
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Bemoediging en groet 
 

Kinderlied: Lied 716                         
 

 
 
2. Zaaien, maaien, oogsten.  3 Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste   Dank de Allerhoogste  
voor de zegen die hij geeft,  door te delen met elkaar 
zodat elk het leven heeft.  wat Hij aanbiedt, ieder jaar.  
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De spelregels: door Matthijs 
 
God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de HEERE jouw God en Vader, die je van 
de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in 
een nieuw Koninkrijk gezet. 
 

1. Je zult Mij op de eerste plaats zetten in je leven. 
 
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, 
WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet 
verheerlijken.  
 
3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Gebruik ‘o my 
God’ alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt. 
 
4. Neem één dag in de week vrij en richt je aandacht op God. Op deze manier 
kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag 
toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met 
school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij 
te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten.  
 
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben.  
 
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden. 
 
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk. 
 
8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet 
iemands status of leven. 
 
9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen facebookprofiel aan waarop je jezelf 
mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent.  
 
10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar 
vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets 
dat van een ander is, begeren. 
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Samenzang: Lied 218 
 

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor deze nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.     
 
Dank U voor deze mooie aarde,  
dank U voor sterren, maan en zon.  
Dank U dat U ons wilt bewaren,    
Kracht en levensbron.  
 
Dank U dat alle vogels zingen,  
dank U voor elke boom in bloei.  
Dank U voor zoveel goede dingen,  
Dank U dat ik groei.  
 
Dank U voor steun in moeilijkheden,  
altijd ziet U naar mensen om.  
Dank U voor vrienden en voor vreemden  
Die ik tegenkom.  
 
Dank U voor alle mooie klanken,  
al wat ik zien en horen kan.  
Dank U – o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan.  

 
 
DE BIJBEL                                                                            
 
Gebed  
 
Moment van de kinderen                     
 
De kinderen gaan onder het naspel van dit lied naar de jeugdkerk. 
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Lezing: God zorgt voor de aarde (Psalm 65 : 7 – 14) 
 

7 God, u bent machtig en sterk. U hebt de bergen stevig vastgezet. 
8 U zorgt dat de zee weer kalm wordt, en dat de hoge golven gaan liggen. 
U maakt een eind aan oorlogen. 9 Iedereen die uw wonderen ziet, eert u. 
Alle mensen juichen, overal op aarde. 10 U zorgt dat de aarde vruchtbaar is, 
want uw rivieren zijn vol water. Daardoor kan er koren groeien, ja, zo kan alles 
groeien. 11 U laat het regenen op de velden. De regen komt diep in de grond, 
en maakt de harde aarde zacht. Zo kunnen jonge planten groeien. 
12 U zorgt voor een goede oogst, het hele jaar door. Overal is er meer dan 
genoeg. 13-14 Zelfs woestijnen worden groen. Op de velden eten schapen gras, en 
in de dalen groeit het koren. De mensen op de heuvels juichen, de mensen in de 
dalen zingen. Overal klinkt muziek en gejuich!   
 
 
Samenzang: Lied 978 : 1, 3 en 4 
1     3 
Aan U behoort, o Heer der heren, Gij hebt de bloemen op de velden 
de aarde met haar wel en wee,  met koninklijke pracht bekleed. 
de steile bergen, koele meren,  De zorgeloze vogels melden 
het vaste land, de onzeek're zee. dat Gij uw schepping niet vergeet. 
Van U getuigen dag en nacht.  't Is alles een gelijkenis 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. van meer dan aards geheimenis. 
 
4 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
 
 
 



7 

 

Lezing: Ruth 2 : 2 – 17   
 
2 Ruth, 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.’ 3 Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de 
maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was, het 
familielid van Elimelech. 4 Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. 
‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij 
terug. 5 Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw 
daar?’ 6 De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met Noömi is 
teruggekeerd. 7 Toen 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.’ 8 Daarop 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. 9 Volg 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.’ 10 Ze 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?’ 11 En 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. 12 Moge de HEER je 
daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je 
een toevlucht hebt gezocht.’ 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.’ 
14 Toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: ‘Kom maar hier en neem een stuk 
brood en doop het in de wijn.’ Ze ging naast de maaiers zitten, en hij gaf haar 
geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. 15 Toen ze 
weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de volgende opdracht: 
‘Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, zeg daar niets van. 16 Integendeel, 
jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken en die laten 
liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets.’ 17 Zij werkte tot de 
avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was  
ongeveer een  efa  gerst. 
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Verkondiging 

Samenzang: Lied 719  
 
 
 

 
 
 

 

4 Loof God voor de vruchten van over de zee, 
van ver nemen schepen de oogst met zich mee: 
verzonden door buren, hun naam onbekend, 
gegeven door God, die ons allemaal kent. 
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5 Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn, 
ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn: 
voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud, 
Loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt. 

 
De kinderen komen onder dit lied terug uit de jeugdkerk.  
 

 
DELEN 
 
Schoenendoosactie en de fruitbakjes 
 
Samenzang: Lied 718 
1     2  
God, die leven    Niet voor schuren, 
hebt gegeven    die niet duren, 
in der aarde schoot,   gaaft Gij vruchtbaarheid, 
alle vrucht der velden   maar opdat op aarde, 
moeten we U vergelden,  in uw goede gaarde, 
dank voor 't daag'lijks brood.  niemand honger lijdt. 
 
3     4 
Maar wij rijken,    Wil dan geven, 
ach, wij blijken    dat ons leven 
hard en onverstoord.   zelf ook vruchtbaar zij. 
Open onze oren,   Laat in goede daden 
Heer, opdat wij horen   't woord van uw genade 
't roepen aan de poort.   opgaan, sterk en vrij. 
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Gebeden door Luuk 
 

Wij danken U voor deze aarde 
Waarop wij mogen wonen. 
Als uw tuin mogen we haar bewerken 
En bewaren: 
Een wereld voor de mensen 
En de dieren. 
Wij danken U voor deze aarde 
Zo groot en wijd 
En prachtig om te zien. 
Wij mogen wonen 
in de wijde ruimte 
van uw heerlijkheid. 
Daarvoor danken wij U, o God 

 
(voorbeden, stilgebed, Onze Vader) 
 
Collecten 
 
Slotlied: Lied 704 
 

Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
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Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
Heenzending en zegen 
 
 
 
 
 
 
Vergeet niet om een fruitbakje mee te nemen! 
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