
Kruimelkerk, zondag 13 juni 
Thema: Ruth 
 

Verteller: Letta Smit 
Muzikale ondersteuning: Carola Loeve 
 
Welkom 
 
Liedje: Hallo Hallo 
Hallo, Hallo, Hallo welkom bij de Kruimelkerk. 
Hallo, Hallo, Hallo,  wie ben jij? 
 
Liedje: `k Moet lopen: 
(melodie ‘k Moet dwalen) 
‘k Moet lopen, ‘k moet lopen 
Langs bergen en langs dalen. 
Want ik ga naar een ander land 
En dat is heel ver weg, 
Dus laten we nu gaan.  
Kom, laten we naar Israël gaan  
En niet te lang stil blijven staan.  
 
Liedje: Naomi ging op reis 
(melodie Zeg moeder) 
Naömi ging op reis 
Naar Israël, naar Israël, 
Naömi ging op reis 
En Ruth ging met haar mee.  
 
Toen zei ze tegen Ruth: 
‘Ga jij maar t’rug, ga jij maar t’rug 
Naar je familie thuis, 
We nemen afscheid hier.’ 
 
Maar Ruth zei tegen haar: 
‘Ik blijf bij u, ik hou van u’. 
En Ruth zei tegen haar: 
‘We blijven bij elkaar!’ 

 
Liedje: Ruth en Naömi hebben niets te eten 
(melodie Zagen, zagen) 
Ruth en Naömi hebben niets te eten 
Geen geld en zo’n honger, dát wil je niet 
weten. 
Ruth gaat naar het veld 
En zoekt daar naar wat graan 
En vraagt of ze daarmee door mag gaan. 
 
Boaz zei tot Ruth: ‘blijf hier maar steeds 
werken’ 
Je zult niets van de anderen gaan merken. 
Hij zorgde goed voor haar 
Ze hadden weer genoeg  
Een mooi leven hadden ze voor de boeg. 
 
 
 
 
Liedje: dankuwel (2x) 
Dankuwel voor de sterren en de maan,  
Dankuwel voor het groeien van het graan,  
Dankuwel voor de dieren in de wei,  
Dankuwel dat u steeds weer zorgt voor mij 
 
 
Afsluiting 
 
Daag en tot de volgende keer!



Kruimelkerk online zondag 13 juni 
 
Beste kinderen en ouders/verzorgers 
 
Wat fijn dat jullie gaan kijken naar de Kruimelkerk online. 
Dit is een begeleidende brief voor ouders/verzorgers zodat jullie de kinderen kunnen helpen 
voor, na en tijdens de Kruimelkerk.  
 
Wat zit er in het tasje: 

• een zakje graan 
Volgens de Molenaar kun je het graan in de grond stoppen, geef het goed water, dan zal het 
later ontkiemen en krijg je zelf graan. Ga jij het thuis uitproberen?! 

• tekening en materiaal om je eigen boterham te knutselen met je favoriete beleg. Mag voor 
de Kruimelkerk maar ook daarna. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• er zit een traktatie in voor aan het eind van de Kruimelkerk. Een zakje met blauwe snoepjes 
om te vieren dat Ruth en Boaz een kindje hebben gekregen. 

• kleurplaten van het verhaal Ruth. 
 
NB. We vinden het leuk om een foto te krijgen als je aan het kijken bent naar de Kruimelkerk. 
Misschien willen papa en mama wel een foto sturen naar het volgende mailadres: 
kruimelkerk@pknhardinxveld.nl 
Dan kunnen we die gebruiken om te laten zien in de Weekbrief. 
 
Veel plezier met kijken naar de Kruimelkerk! 
 
Groetjes, dominee Beer 
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