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Liturgie ochtenddienst 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 45,1-2.4-5 
-GK 42,1-4 
Wet van God  
Gebed 
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie 
onder, gebed 
Zingen GK 38 
Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven 
Zingen E&R 112  
Zegen 
 
 
Leesgedeelte(n): Ruth 3 
Tekst: Ruth 3Preekthema: 
‘Gods Hand in onze risico’s: 
liefde en verlossing!’ 
 
Om over na te denken: 
‘In Boaz zie je dat de God 
van het verbond een 
liefdevolle en barmhartige 
God is, Die heel warm en 
zacht omgaat met zijn 
kinderen. We kunnen in ons 
leven niet verbergen wat we 
geloven hoe God is. Onze 
manier van in het leven staan 
drukt uit hoe we begrijpen 
dat God is en in welke mate 
we op Hem vertrouwen. 
Hoe we leven, hoe we 
antwoorden op uitdagingen, 
crises en beproevingen, 
vertelt wat we echt van God 
geloven, wat we diep in ons 
hart van Hem denken’, - 
Sinclair Ferguson, Trouwe 
God, een uitleg van het boek 
Ruth 

‘Een losser was in het 
Mozaïsche recht een helper 
uit de kring van de naaste 
familie, die insprong in geval 
een lid van de familie in 
grote moeilijkheden 
geraakte, waar hij zichzelf 
niet uit kon redden. Het 
meest voor de hand liggende 
gebied van hulpverlening was 
dat van het bezit, het bezit 
van land. Verarmde een 
Israëliet zodanig dat hij 
genoodzaakt was zijn 
grondbezit te gelde te 
maken, dan was de losser 
verplicht die grond ten 
behoeve van zijn verarmde 
familie terug te kopen of 
vóór te kopen, zodat het 
bezit niet vervreemdde. Zo 
had het losserschap in Israel 
wel een toegespitst 
economische betekenis 
geregen, maar de basis 
gedachte was die van 
daadwerkelijke hulp’ – Brood 
in Bethlehem, ds H. de Jong 
 
 
Samenvatting preek: 
Merkwaardig hoofdstuk, wat 
een vreemd advies van 
Naomi om ’s nachts naar 
Boaz te gaan… 
 
Vss 1-4: Ruth moet zich 
opmaken, regelt Naomi een 
date? Wat zijn Naomi’s 
motieven? 
Boaz is ergens familie, maar 
wat is een losser. Lossings-
recht: grond en familie in 
stand houden. Leviraatshu-

welijk, zou Boaz dat wat 
breder willen opvatten? 
Vs 9: symbolische handeling 
van een aanzoek. 
Vs 10: hoe reageert Boaz? 
Waarom prijst Boaz Ruth zo? 
Zij wil dienstbaar zijn aan in 
stand houden van Elime-
lech’s geslacht. Waar zijn 
haar eigen belangen? Zij 
heeft Gods grote plan op het 
oog en durft daaraan 
dienstbaar te zijn. Zit je nog 
in je comfortabele zone?  
 
 
Vragen: 
1.Als je kijkt hoe Naomi ver-
anderd is tussen hfdst 1 en 3, 
wat zou die verandering 
teweeg hebben gebracht? 
2. In Ruth 2 zagen we dat 
Boaz Ruth gewoon benadert 
en geen relatie op het oog 
heeft, hij wil haar 
beschermen. Hoe laat zijn 
gedrag zien wat er in zijn 
hart leeft? Denk je dat jouw 
daden laten zien wat in jouw 
hart leeft?  
3.Ruth onderwerpt zich aan 
Boaz’ zorg, wat is het gevolg 
bij Boaz, en wat zie je 
daarvan terug bij Jezus?  
 
 
Liturgie middagdienst en 
meer, z.o.z. 
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Liturgie voor de middagdienst, 14.30u 

Votum en zegengroet 
Zingen Psalm 145,3 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen Psalm 145,4-5 
2e Bijbellezing, zie onder  
Zingen Psalm 63,3 
Verkondiging, tekst, zie onder 
Zingen Psalm 62,1 
Geloofsbelijdenis 
Zingen GK 179a  
Dank- en voorbedegebed, afgesloten met het gezongen ‘Onze Vader’ 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 174 
Zegen 
 
Leesgedeelte: Jes 56,1-8 en Marcus 11,11-19 
Tekst: Marc 11,16 
 
 
 
AGENDA: 
Dinsdag 7 juni, Alphacursus bij Bennie en Corine, 17.30u. 
Woensdagochtend 8 juni, Particulier Synode te Zuidhorn, aanvang 09.00u 
Donderdag 9 juni, Classisvergadering te Harkstede, 19.30u 
 
 
 
 
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JE GEZIN: 
Uit het MacCheyne- bijbelleesrooster: 
Zondag 5 juni: Deut 9 en Psalm 92-93 
Maandag 6 juni: Deut 10 en Psalm 94 
Dinsdag 7 juni: Deut 11 en Psalm 95-96 
Woensdag 8 juni:Deut 12 en Psalm 97-98 
Donderdag 9 juni: Deut 13-14 en Psalm 99-101 
Vrijdag 10 juni: Deut 15 en Psalm 102 
Zaterdag 11 juni: Deut 16 en Psalm 103 (Ruth 4 is de preektekst voor morgenmiddag…) 
 
 


