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VOOR HET GEBEDSMOMENT VAN OKTOBER 2015 
 

LIEDEREN  

 

1. ZJ 530 Zo vriendelijk en veilig als het licht  

 

Door de wereld gaat een lied cd 2, lied 11 

 

tekst Huub Oosterhuis – muziek Bernard Huijbers 

  

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heengeslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

  

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

  

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

2. Lied Vertrouwen  

 
 

te beluisteren en op te halen op: http://www.ekklesiatilburg.nl/index.php/koor, cd Een zegel op je 

hart, nummer 14: Vertrouwen (voor Ruth) – klik op de woorden. 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/index.php/koor
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3. Lied Ruth van Jan Pieter Kuyper – tekst kan ook gelezen worden als eerste lezing 

Tekst in het tijdschrift na het artikel. 

te beluisteren op  

http://www.dichtbijdebijbel.nl/1-berijmingen-ruth.html?code=2107&category_id=4 

melodie: God is getrouw, zijn plannen falen niet 

 

 
 

4. Lied Ruth – tekst: Hanna Lam – melodie: Wim ter Burg 

 

 
 

 Ruth, die eens uit Moab kwam, 

 zonder kind en zonder man, 

 wil in Israël gaan wonen, 

 Israëls God haar eer betonen. 

 Ik ga mee, zo klinkt haar stem, 

 ik ga mee naar Bethlehem! 

 

 Boaz wordt verliefd op haar 

 en ze trouwen met elkaar. 

 Dan wordt er een zoon geboren, 

 Ruth, die zoveel had verloren 

 noemt hem Obed, en zij prijst 

 God de Heer, die gunst bewijst. 

 

Bethlehem wordt nu haar huis 

 maar er is geen brood in huis. 

 Daarom gaat Ruth aren lezen 

 want er moet toch eten wezen. 

 Achter Boaz' maaiers aan 

 zoekt zij het verloren graan. 

Ruth, die eens uit Moab kwam, 

 zonder kind of zonder man, 

 treedt aan 't licht, haar zonen komen 

 later zelfs op Israëls tronen. 

 En haar naam wordt nog genoemd 

 wanneer David wordt geroemd! 

 

  

http://www.dichtbijdebijbel.nl/1-berijmingen-ruth.html?code=2107&category_id=4
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LUISTERLIEDEREN 

 

1. Stef Bos, “Lied van Ruth: My Land Is Jou Land” 
  

te vinden op zijn cd ‘In een ander licht’, een cd vol Bijbelse liederen 

 

Ek is n vreemde hier 

Ek het my land gelos 

Ek het jou pad gekruis 

Ek het jou spoor gevolg 

 

Jy het gese gaan terug 

Moe nie op my vertrou 

Maar jy s n deel van my 

Wat doen ek sonder jou 

 

En ek weet die toekoms is onseker 

En die donker is digby 

En ek weet ons wag n lang reis 

Reg deur die woestyn 

 

Refrein 

Maar jou land is my land 

Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 

Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 

Jou toekoms my toekoms 

Jou hart in my hart 

 

 

Ek weet jou volk is bang 

Voor ons wat anders is 

Maar ek sal brugge bou 

Daar waar die afgrond is 

 

En ek sal terugverlang 

Wanneer die wind sal waai 

Wat uit die suide kom 

Van my geboorte grond 

 

Maar ek sal sterk wees 

En ek sal oorleef 

Want ek wil naas jou staan 

Al sal dit moeilyk wees  

 

Refrein 

 

En wanneer die donker kom 

En jou mense my ontwyk 

Sal ek my liefde gee 

Totdat die haat verdwyn 

 

Want jou huis is my huis 

Jou angs is my angs 

Jou stilte my stilte 

Jou land is my land 

 

op internet te beluisteren en te downloaden via 

https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA 

 

Toelichting van Stef Bos 

 

Nu ik er zelf naar terug luister, is het voor mij een van de meest persoonlijke liederen op de 

plaat. Ik heb Ruth gekozen omdat ik eigenlijk in Zuid-Afrika aan een collega-zangeres, 

Amanda Strydom, vroeg: “over wie zou jij uit de bijbel een lied maken?” En toen zei ze: 

“Ruth” en direct daarna kwam de zin “my land is jou land” en dat sloeg op mij in. Een half 

jaar later herinnerde ik me dat omdat ik zelf als Nederlander van boven de rivieren naar België 

ben gegaan, inmiddels voor de helft in Zuid-Afrika woon en altijd geconfronteerd ben geweest 

met het feit dat je je over moet geven. Als je ergens als vreemdeling komt, blijf je altijd iets 

houden van waar je vandaan komt, maar je moet je overgeven aan het land waar je bent, 

anders heeft het geen zin. Mensen die niet assimileren missen een kans, om zichzelf te 

verzilveren in een andere cultuur. Toen ik het boek Ruth las, herkende ik dat punt, dat ik dat 

eruit heb gelicht. Ik ben ook getrouwd met een Zuid-Afrikaanse vrouw, dus het was voor mij 

ook een soort liefdeslied. Daar is het heel persoonlijk. Zij verwoordt het zo mooi; als je kan 

zeggen “mijn land is jouw land” … dan moet je het wel ook terughoren, want anders kom je 

bedrogen uit. Het komt van twee kanten. Het is bijna een huwelijksverklaring: “jouw leven is 

mijn leven; jouw dood is mijn dood”. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
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2. The song of Ruth  

 

Wherever you go, I shall go 

Wherever you live, so shall I live 

Your people will be my people, 

And your god will be my god, too. 

Wherever you die, I shall die; 

And there shall I be buried beside you 

We will be together forever, 

And our love will be the gift of our life. 

 

op internet te beluisteren en op te halen op https://www.youtube.com/watch?v=Xzd8xoe9YBU 

 

3. Wanda en Angelina Sieber - “Sister” 

 

Dear One, I love you as if you were my own. 

Dear One, I will not ever leave you alone. 

 

I will return with thee to thy people. 

Entreat me not to leave thee now. 

For where thou goest, there will I go. 

Thy people shall be my people now. 

 

For your God is now my God, 

And I trust in the shadow of His wing. 

For Him I’ll leave my family, 

For Him I will give up everything. 

 

Dear One, I love you as if you were my own. 

Dear One, I will not ever leave you alone. 

I can see into your heart. 

I feel the sadness in your soul. 

 

Let me help you as you travel homeward. 

Let me care for you as you grow old. 

 

op internet te beluisteren en te downloaden op http://wandasieber.com/old-testament-records/ 

 

GEBEDEN 

 

1. Naar psalm 59 door Guido Vanhercke 

Iemand moet mij helpen 

dat ik in mijn eigen recht kan geloven. 

Maar ook in andermans recht. 

Dat wij geen honden zijn 

die elkaar uithongeren, 

geen naamlozen 

die elkaar achterlaten. 

Maar elkaar een schuts zijn 

en vertrouwen zien in elkaar 

en eindelijk  

weten wie wij zijn. 

 

2. Goede God,  

in Ruth zien wij een sterke vrouw  

die uit liefde een nieuw leven begint  

en U als haar God erkent.  

Laat ons uw liefde voelen en ontdekken,  

opdat wij die liefde ook aan anderen kunnen tonen,  

vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

3. Goede God,  

als een vreemdeling kwam Ruth bij uw volk  

en zocht zij bescherming onder uw vleugels.  

Wij vragen U: schenk ons de moed en het lef van Ruth  

om net als haar uw wegen te gaan en ons dag in dag uit  

in te zetten voor onze medemens en voor U. Amen. 

 

4. psalm 27 

 

 

samenstelling: Mia Verbanck 

https://www.youtube.com/watch?v=Xzd8xoe9YBU
http://wandasieber.com/old-testament-records/

