
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Het verhaal van Naomi 

16 oktober 2022, 11.30 uur 

 

http://kerkopschoot.nl/


Welkom 

We steken de kaars aan, want we zijn in de kerk. We zingen:   

 

 

 

 

Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons je licht. 

Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 

 

En we bidden: 

De kaars straalt blij, 

voor jullie en voor mij, 

we gaan zingen en we gaan bidden: 

Lieve God, kom in ons midden. 

Kijk eens wie daar is: Dat is Dominee Beer! Hij heeft een toga aan, dat 

is een soort jurk, met een gekleurde sjaal. Hij ziet er net zo uit als de 

dominee in de grote kerk. We gaan samen een liedje zingen en dan 

komt dominee Beer iedereen gedag zeggen! 
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Verhaal: Het verhaal van Ruth 
De vorige keer hebben we het verhaal van Naomi gehoord. Zij ging 

terug naar huis, maar ze ging niet allen: Ruth ging met haar mee. 

Vandaag horen we het verhaal van Ruth. 

Ruth en Naomi komen terug in Bethlehem. 

Naomi was heel lang weggeweest. Alle mensen kwamen haar 

begroeten. Ze begroetten Ruth ook, want zij hoorde nu bij Naomi. 

          Hé hallo daar, welkom thuis! 

                   (Melodie: Vader Jacob)  

        Hé hallo daar. (2x) 

        Welkom thuis! (2x) 

        Fijn dat je terug bent. (2x) 

        Welkom thuis! (2x) 

Ruth en Naomi hebben honger  

Ruth en Naomi wonen nu weer in Bethlehem, maar ze hebben geen 

werk. Als je geen werk hebt, krijg je geen geld. Zonder geld kun je geen 

eten kopen. Daarom hadden Ruth en Naomi honger. 
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           Heb je honger, wil je eten?  
           (Melodie: If you’re happy and you know it) 

Heb je honger, wil je eten, ga maar staan (2x) 

Heb je honger, wil je eten, buikje vullen, zeker weten 

Heb je honger, wil je eten, ga maar staan. 

Heb je honger, wil je eten, draai eens rond (2x) 

Heb je honger, wil je eten, buikje vullen, zeker weten 

Heb je honger, wil je eten, draai eens rond. 

Heb je honger, wil je eten, stamp je voet (2x) 

Heb je honger, wil je eten, buikje vullen, zeker weten 

Heb je honger, wil je eten, stamp je voet. 

Heb je honger, wil je eten, klap je hand (2x) 

Heb je honger, wil je eten, buikje vullen, zeker weten 

Heb je honger, wil je eten, klap je hand. 

Ruth mag eten gaan oprapen en deelt dat thuis met Naomi 

Als de boeren eten van het land halen, blijft er wel eens iets achter. 

Dat eten mag Ruth op gaan rapen. Zo kunnen zij en Naomi toch eten. 

                    Aren rapen  
                (Melodie: Berend Botje) 

Raap eens op, daar ligt nog meer. 

Dat is fijn zeg, dank u zeer. 

Maken wij het mandje vol, 

eten onze buikjes bol. 
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Boer Boaz en Ruth vinden elkaar heel lief. 

Ruth mag eten oprapen op het land van boer Boaz. Als ze lekaar zien, 

vinden ze elkaar meteen heel lief. Ze vinden elkaar zelfs zo lief, dat ze 

gaan trouwen. Dat is natuurlijk een groot feest!  

       Sla de trommel, tamboerijn  
          (Melodie: Pak je laarzen, pak je jas) 

     Sla de trommel, tamboerijn. 

     Maak muziek, dat is zo fijn. 

     Dan wordt het een feestje 

     voor die man en vrouw. 

     Boaz en Ruth geven elkaar trouw. 

 

Boaz en Ruth krijgen een kindje. Naomi is nu oma. 

Boaz en Ruth krijgen zelfs een kindje. Het is een jongen en ze noemen 

hem Obed. Naomi is de oma van het kindje en ze is er heel blij mee. 

                           Iedereen is heel erg blij 
                     (Melodie: Wie gaat er mee naar 

                                                                                                        de berg van Sint André) 

Boaz is blij, Ruth is heel blij 

Naomi is ook heel blij 

Want er is een kind geboren  

en die leeft nu in de gloria 

Victoria 
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Afsluiting 

Zo dat was het verhaal van Ruth en Naomi als ze terug zijn in 

Bethlehem.  

Kerk op Schoot is nu bijna afgelopen, maar voor we weer naar huis 

gaan, bidden we samen: 

Lieve God, Dank U wel! 

Dat we hier samen mochten zijn om te zingen en spelen 

Om samen te horen, te zien en te voelen. 

We zijn blij, dat we hier mochten zijn met elkaar en met U. 

Blijft U bij ons als we straks weer naar thuis toe gaan? 

Daarom bidden we nu samen: Amen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende viering staat gepland op: 

11 december 2022! 

Houd deze datum alvast vrij in jullie agenda! 

Heb je opmerkingen of suggesties voor KerkOpSchoot? 

Laat het ons weten!      

Sandra de Jong - Eilers (kos@kerk-de-ark.nl, 

010-4611655 of 06-40498393) 

Op de hoogte blijven van Kerk Op Schoot en andere 

activiteiten die in De Ark plaatsvinden? 

Abonneer je op de nieuwsbrief via www.kerk-de-ark.nl! 
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