
Liturgie morgendienst Noordeloos 04-12-2022 
 
Met gebarentolk 
 
Welkom door ouderling van dienst met aansteken 2e 
adventskaars en gedichtje kind 
 
door Lucas en Johanna Verhaar, met een gedichtje:  

Twee kaarsen als een teken, 
als lichtjes in de nacht. 
Zo laat God aan ons weten: 
Ik geef je nieuwe kracht. 

 
Aanvangslied: Lied 441 vers 1 en 2 
 
Stilgebed votum en groet 
 
Zingen: Lied 442 vers 1 en 2 ( als inleiding op ons gebed ) 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Lied 444 vers 1 en 2 
 
Moment voor de kinderen bij Adventproject vandaag is Ruth 
aan de beurt 
gevolgd door het projectlied 
 
  Tekst daarvan is voor deze zondag (melodie lied 469) 
 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en het wordt feest in Bethlehem. 



 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing: Ruth 1 ( lector) 
 
 
Schriftlied bij Ruth 1 
 

   Melodie:  Lied 326 LB ( misschien even voorspelen !) 
 
  
1. Ruth kijkt Naomi smekend aan: 
 'Vraag mij niet om terug te gaan, 
 want waar u gaat, daar wil ik zijn, 
 – uw volk, daar reken ik mij bij. 
 
2. Uw God – belijd ik – is mijn God. 
 Ik reken mij ten diepste tot 
 het volk dat Hij Zijn liefde geeft 
 en dat van Zijn genade leeft. 
 
3. Ik ga – na pijn en na verdriet –  
 de weg die ligt in het verschiet; 
 ook in het nieuwe vaderland 
 vertrouw ik: ik ben in Gods hand. 
 

Uitleg/verkondiging 
 
Zingen: Lied 433 vers 1, 3, 4  
 
(onder het naspel komen de kinderen terug) 
 
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
  
Aandacht voor de inzameling van gaven  
 
jongsten uit de oppas 
 
Slotlied 
Gij zijt het licht.(gemeente zingt mee met video ) 
https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/gij-zijt-het-licht/POMS_EO_16251479 
 

Zegen (met gezongen Amen als antwoord) 

https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/gij-zijt-het-licht/POMS_EO_16251479

