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Liturgie ochtenddienst 
Votum/zegengroet 
-oefenen met Gezongen Votum 
en Amen, GK 175 
Aanbidding: 
-Psalm 122 
-GK 118 
Wet van God  
Gebed 
Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 84 
Verkondiging, thema, zie 
onder, gebed 
Zingen GK 163 
Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven 
Zingen Psalm 135,1.3.12 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Ruth 1 
Tekst: Ruth 1,6-22 
Preekthema: ‘Eenzame 
keuzes…’ 

 
 
Om over na te denken: 
‘Naomi doet iets wat ze 
vermoedelijk nooit eerder 
deed, en niet kon doen in 
Moab. Ze vertelt Ruth wat 
het kost om je aan Gods 
genade over te geven. Niets 
zal er dan nog gegarandeerd 
zijn, alleen dat zijn genade 
voldoende is voor alles wat je 
nodig hebt, en bovendien dat 
Hij nooit bij ons in de schuld 
staat. Er is geen belofte van 
financiële zekerheid, en 
helemaal niet van materiële 
voorspoed. God garandeert 
niet dat wij een relaxed leven 
zullen hebben. Dat is de 
reden waarom Naomi haar 
schoondochters vertelt om 

eerst de kosten te 
berekenen. Het kon wel eens 
betekenen: geen 
gegarandeerde verzekering 
of veiligheid, geen kinderen, 
geen menselijke hoop.’ - 
Sinclair Ferguson, Trouwe 
God, Een uitleg van het boek 
Ruth 
 
Samenvatting preek: 
Inleiding op dit hoofdstuk. 
 
Vs 6: terugkeren is een 
belangrijk woord in dit 
hoofdstuk. Hier wordt de 
naam van de Here ook voor 
het eerst gebruikt… 
Vss 7-14: Naomi is eerlijk en 
vertelt wat het Orpa en Ruth 
zal kosten om mee te gaan. 
Vss 15-17: Ruth zegt: ‘uw 
God is mijn God en uw volk 
is mijn volk’. 
Wat Ruth niet tegenhoudt 
om met Naomi mee te gaan. 
‘Ik ga met u mee!’ Hoe 
willen wij dat ons leven is en 
dat kan botsen met hoe God 
wil dat ons leven wordt. 
Twee vragen: een, is Ruth 
bekeerd?  Spreekt God na. 
Vastberadenheid. Keuze 
voor God en Gods volk. 
Edwards: volk van God moet 
zo iemand met liefde 
opnemen. 
2. Kun je wel kiezen voor 
God? Jozua 24. Jezus stelt 
voort-durend de vraag om 
een keus te maken. Kiezen 
moet, maar vinden we heel 
eng. Keus van God heeft haar 

overtuigd. Kijk hoe Jezus 
voor je koos. 
Vss 18-22: Naomi is bitter. 
Mag ze wel zo praten? Zelf 
wel eens boos op God? Doen 
we net alsof leven met God 
altijd super moet zijn? 
 
Vragen: 
1.Wat leert het je dat Naomi 
terugkeert? 
2.Wat vind je ervan dat 
Naomi haar schoondochters 
niet aanraadt om mee te 
gaan? 
3.Heb je ooit iets opgegeven 
voor een kans om God 
dieper te leren kennen? 
 
 
 
 
Liturgie middagdienst 
Votum en zegengroet 
Zingen Psalm 149 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen Psalm 142,3-6 
Verkondiging, gebed 
Zingen Psalm 5,1-2.9 
Dank- en voorbedegebed 
Geloofsbelijdenis, art 17 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 99,1-2 
Zegen 
 
Leesgedeelte: Jes 59 
Tekst: Zondag 5-6 HC 
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AGENDA: 
Dinsdag 17 mei, overleg Beamteam, kerkgebouw, 19.30u. 
 
Vrijdag 20 mei, 3e huwelijkscursus-avond voor stellen die in het komende jaar willen gaan trouwen. 
We spreken door over het huwelijksformulier en de kerkdienst. Tijd, 20.30u. Plaats, kerkgebouw 
Loppersum. 
 
 
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
De catechisaties zijn voor dit seizoen voorbij. De jongeren hebben weer veel geleerd over God, 
de Bijbel en de leer van de Bijbel. Vraag de jongeren eens hoe ze terugkijken, wat ze hebben geleerd, en 
wat dit voor hun geloof betekent. 
 
 
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JE GEZIN: 
We pakken de draad weer op van het MacCheyne- bijbelleesrooster: 
Zondag 15 mei: Numeri 24 en Psalm 66-67 
Maandag 16 mei: Num 25 en Psalm 68 
Dinsdag 17 mei: Num 26 en Psalm 69 
Woensdag 18 mei: Num 27 en Psalm 70-71 
Donderdag 19 mei: Num 28 en Psalm 72 
Vrijdag 20 mei: Num 29 en Psalm 73 
Zaterdag 21 mei: Num 30 en Psalm 74 (Ruth 2 preektekst voor morgenochtend) 
 
 


