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Liturgie ochtenddienst 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 65,1-3 
Schuldbelijdenis, zingen Psalm 
50,4.7 
Genadeverkondiging, zingen 
GK 140,2-3 
 
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie 
onder, gebed 
Zingen LB 447,1-5  
 
Bevestiging ambtsdrager(s) 
IJsbrand Havinga en Gerrit 
Pastoor als diakenen, en Tom 
Hiemstra als ouderling 
-formulier 
-zegen 
-zingen kerkenraad, Psalm 
134,1  
-opdracht gemeente, staande 
zingen Psalm 134,2-3 

 
Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven 
Zingen GK 164 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Ruth 1 
Tekst: Ruth 1,1-5 
Preekthema: ‘God die neemt 
en geeft…’ 

 
 
Na de dienst is er 
gelegenheid voor koffie! 
 
 
 
Samenvatting preek: 
Inleiding op het boek 
Ruth… 

Vs 1: waar zitten we op de 
Bijbelse tijdlijn? 
Hoe zag die tijd eruit?, het 
was de tijd van de rechters, 
zie Recht 21,25.  
‘Hongersnood’, waarom was 
dat? Gods verbond geeft 
zegen, maar hoe zit dat hier? 
‘Een zeker man’ vertrekt uit 
‘Huis van brood’. Wat wil 
God geestelijk met de 
hongersnood?,, Deut 30,2-
3.9. 
Vs 2: naam Eli-melech, maar 
waar verwacht deze man het 
van? En wat doet dit met zijn 
gezin? Wat voor consequen-
ties hebben je keuzes? 
Ouderlingen en diakenen! 
Namen van Naomi en 
Machlon en Kiljon. 
Vs 3: waarom gebeurt dit 
allemaal? 
Vs 4: het wordt steeds erger. 
De Here God had afgeraden 
om te trouwen met iemand 
uit een ander volk, een 
Moabiet.2 Kon 3,27. Deut 
23. Gevaar van trouwen met 
iemand die God niet kent. 
Maar wie is hierop aan-
spreekbaar?  
Vs 5: zoons sterven en wat 
heeft Naomi nog? 
Toepassing: terugkeer… 
Ervan uitgaan dat God wel 
zegent of met je is, zonder 
berouw. Zonder terugkeer 
naar God. Wat moet God 
soms inzetten om je terug te 
laten keren? 
 

Vragen: 
1.Wat vind je van Elime-
lech’s motieven om uit Israel 
te vertrekken en naar Moab 
te gaan? 
2.Waaruit kun je uit de 
eerste verzen opmaken dat 
Elimelech ongehoorzaam was 
aan God? 
3.Heb je wel eens (moeten) 
ervaren dat de Here God je 
strafte/terechtwees omdat je 
gevlucht was in iets wat 
makkelijker was 
/aantrekkelijker leek dan 
God gehoorzamen? 
 
 
 
Liturgie middagdienst 
Votum en zegengroet 
Zingen Psalm 76,1.3-4 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen Psalm 11,1-3  
Verkondiging, gebed 
Zingen GK 165 
Dank- en voorbedegebed 
Geloofsbelijdenis  
Zingen GK 103,4-5 
Inzameling gaven 
Slotzang LB 460,1-3 
Zegen 
 
Leesgedeelte: Hos 6,4-16 
en 14,2-10 
Tekst: Zondag 4 HC 
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AGENDA: 
Maandag 9 mei, kerkenraad breed. 
Dinsdag 10 mei, inloopuurtje, koffie drinken in de kerk, 10.00u, info bij Corine Bouwman 
Dinsdag 10 mei, laatste keer Belijdeniscatechisatie, 19.30u. 
Donderdag 12 mei, onderzoek Belijdeniscatechisanten, 19.30u Westeremden, 21.00u Loppersum. 
Vrijdag 13 mei, 2e huwelijkscursus-avond voor stellen die in het komende jaar willen gaan trouwen. 
We spreken door over Efez 5,21-32. 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. 
Belijdeniscatechisatie: aanstaande donderdagavond is de catechisatie niet doorgegaan en hebben we 
het verzet naar komende dinsdag, 19.30u. Leer de catechismuszondagen voor het onderzoek, wat op 12 
mei zal zijn. 
 
 
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JE GEZIN: 
We pakken de draad weer op van het MacCheyne- bijbelleesrooster: 
Zondag 8 mei: Numeri 16 en Psalm 52-54 
Maandag 9 mei: Num 17-18 en Psalm 55 
Dinsdag 10 mei: Num 19 en Psalm 56-57 
Woensdag 11 mei: Num 20 en Psalm 58-59 
Donderdag 12 mei: Num 21 en Psalm 60-61 
Vrijdag 13 mei: Num 22 en Psalm 62-63 
Zaterdag 14 mei: Num 23 en Psalm 64-65 (Ruth 1,6-22 preektekst voor morgenochtend) 
 
 


