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Oefenen met Gezongen 
Votum en Amen, GK 175 
 
Liturgie ochtenddienst 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-GK 166 
Wet van God uit Lev 19 
Zingen Psalm 37,1.10-12 
Gebed 
Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 36,2 
Verkondiging, thema, zie 
onder, gebed 
Zingen Psalm 41,1.4-5 
Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven 
Zingen GK 168 (canon) 
Zegen 
 
 
Leesgedeelte(n): Ruth 2 
Tekst: Ruth 2 
Preekthema: ‘Gods Hand 
in ons geluk: beschermende 
vleugels!’ 
 
 
Om over na te denken: 
‘Boaz is een man die God zo 
middenin zijn leven heeft dat 
zijn grootste belang is als 
anderen kunnen delen in de 
zegen van de Heer. Kijk eens 
naar Boaz’ houding tegen-
over de behoeftige. Voor 
Boaz zijn wet en liefde één. 
Omdat God een God van 
liefde is, is Gods wet voor 
hem een manier van leven. 
Liefde toont wat het doel van 
de wet is. In dit geval: liefde 
voor de wet beveelt dat een 
deel van de oogst over-
gelaten moet worden aan de 

arme en de behoeftige…’  - 
Sinclair Ferguson, Trouwe 
God, Een uitleg van het boek 
Ruth 
 
 
 
Samenvatting preek: 
Inleiding op dit hoofdstuk. 
 
Vs 1: het gaat hier niet om 
een liefdesgeschiedenis maar 
over hoe God in een hopelo-
ze situatie iets moois maakt. 
‘Ik ga heus wel door…’ 
Vss 2-3: ‘bij geval’ is ironie 
van de schrijver. Uitnodiging 
om dieper te kijken dan de 
buitenkant van gebeurtenis-
sen. Lev 19, aren lezen. 
Vss 4-7: Boaz is een 
godvrezend man. 
Vs 8: baam Boaz = kracht, 
maar hij is geen watje… 
Vss 10-11: Ruth vraagt: waar 
bent u op uit? Boaz: ik heb 
gehoord wat je allemaal 
gedaan hebt, ik wil je 
beschermen. 
Vs 12: is het gebed van Boaz 
verhoord?, chesed = ver-
bondstrouw. Wie gebruikt 
God om dat gebed te 
verhoren? Bidden is jezelf 
verantwoordelijk maken. 
Wie bidt om vrijgevig te zijn 
moet dat al willen zijn. 
Vss 13-17: waarom doet 
Boaz dit? Omdat hij het 
evangelie kent. Spurgeon: 
‘Jezus is onze glorieuze 
Boaz.’ 
 
 
 

Vragen: 
1.Voor de vrouwen, welke 
karaktertrekken zie je in de 
verzen 1-3 bij Ruth? 
2.Hoe kun je Gods 
voorzienigheid typeren als je 
ziet dat Hij Ruth in Boaz’ 
veld brengt?  
3.Voor de mannen, verzen 
4-13: Boaz is zich bewust van 
Gods aanwezigheid, hoe zit 
dat bij jezelf? Vergelijk je 
leven eens met Boaz. 
4. Hoe ga je om met nieuwe 
mensen, vreemden? 
5.Wat kun je afleiden uit 
Boaz’ band met God als je 
ziet hoe hij met Ruth 
omgaat?  
 
 
Liturgie middagdienst 
Votum en zegengroet 
Zingen Psalm 72,2.7 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen LB 293,1-2 
2e Bijbellezing, zie onder  
Zingen GK 75,1-2.4.6 
Verkondiging, tekst, zie 
onder 
Zingen Psalm 16,5 
Geloofsbelijdenis 
Zingen LB 294,1-5 
Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang LB 114  
Zegen 
 
Leesgedeelte: Openb 
20,11-21,8 en Matt 22,23-
33 
Tekst: Matt 22,23-33 
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AGENDA: 
Maandag 23 mei, leesgroepje boek van Tim Keller ‘In alle redelijkheid’, 19.30u. 
Dinsdag 24 mei, Alphacursus bij Bennie en Corine, 17.30u. 
Dinsdag 24 mei, kerkvisitatie, 19.30u, in ons kerkgebouw. 
Zaterdag 28 mei, Oud papier 
Maandag 30 mei, kopij voor Bericht inleveren bij Janneke: kerkblad@loppersum.gkv.nl 
 
 
 
 
CATECHESE – info om mee te leven en voor jongeren en catecheten te bidden: 
De catechisaties zijn voor dit seizoen voorbij.  
We zijn bezig om de planning voor het volgende seizoen weer klaar te maken, de groepen in te delen, 
enz. Wie nog vragen of wensen heeft over het volgende seizoen, ga dan even naar Klaas of Gerwin. 
 
 
 
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JE GEZIN: 
We pakken de draad weer op van het MacCheyne- bijbelleesrooster: 
Zondag 22 mei: Numeri 31 en Psalm 75-76 
Maandag 23 mei: Num 32 en Psalm 77 
Dinsdag 24 mei: Num 33 en Psalm 78,1-39 
Woensdag 25 mei: Num 34 en Psalm 78,40-72 
Donderdag 26 mei: Num 35 en Psalm 79 
Vrijdag 27 mei: Num 36 en Psalm 80 
Zaterdag 28 mei: Deut 1 en Psalm 81-82 (1 Petr 5,10 is de preektekst voor morgenmiddag) 
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