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Thema: God schrijft Zijn verhaal niet volgens het boekje; met dienstbare 

mensen vol lef (waardevolle voorbeelden van de karakters uit het boek 

Ruth). 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Dienst van voorbereiding  (gemeente gaat staan) 

Intochtspsalm 91 vers 1 

 

Stilte, Onze Hulp… 

Drempelgebed 

Vervolg van Psalm 91 vers 2 & 5 (gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed  

Als acclamatie luisteren we naar een gezongen gebed in het Oekraïens. Deze 

ontroerende beelden werden in februari opgenomen, waar een groep christenen 

schuilde in een metrostation in Kiev. 

https://1drv.ms/v/s!As2Dy-aEQYTnjsxPkO0MZxL0e2RMOg?e=fchR4f  
 

Glorialied 705 ‘Ere zij aan God de Vader’ 

 

Dienst van het woord  

We zingen een gebed bij de opening van het Woord:  

Lied 314 vers 1 ‘Here Jezus, om Uw woord, zijn wij hier bijeengekomen. 
 

Lezing uit het Oude Testament (HSV-vertaling), uit Ruth 4 

13. Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij haar. En de 

HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. 

14. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft 

nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in 

Israël! 

15. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te 

onderhouden. Want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij die 

beter voor u is dan zeven zonen. 

16. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn 

verzorgster. 

17. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon 

geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van 

David. 

 

We zingen het 2e vers van lied 314 ‘O Gij glans der heerlijkheid’ 

 

https://1drv.ms/v/s!As2Dy-aEQYTnjsxPkO0MZxL0e2RMOg?e=fchR4f
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2e lezing uit het Nieuwe Testament (HSV vertaling), uit Mattheüs 1 

1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van 

Abraham. 

2. Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 

broers; 

3. Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron 

verwekte Aram; 

4. Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte 

Salmon; 

5. Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed 

verwekte Isaï; 

Overweging ‘God schrijft Zijn verhaal niet volgens het boekje; met dienstbare 

mensen vol lef’ (waardevolle voorbeelden van de karakters uit het boek Ruth). 

 

Dienst van het antwoord 

Lied in antwoord op de overweging 792 ‘Kom, God, en schrijf Uw eigen naam 

 

Dankgebeden en voorbeden   

 

De vorm van dit gebed bestaat uit een drieluik, waarbij de gemeente drie maal 

een acclamatie zingt (op de Taizé melodie ‘O Lord hear my prayer’). De gemeente 

zet deze in, wanneer de voorganger de zin uitspreekt: “Zo bidden bij, O Heer, 

hoor hun/ons/mijn gebed”. 

Het gebed heeft een duidelijke opbouw, naar het voorbeeld van Christus in 

Mattheüs 22 ('uw naasten liefhebben als uzelf'). Ten eerste bidden we, voor onze 

naasten die we niet in onze directe leefwereld ontmoeten; ten tweede staan we 

stil bij onze naasten dichter bij huis én in de gemeente, en tenslotte bidden we 

voor onszelf met een stil gebed. 

Het geheel wordt afgesloten door het gezamenlijk hardop te bidden van ‘Onze 

Vader verborgen’. 

Voorganger:    We bidden voor onze verre naasten; we voegen onze stem bij hun 

gebed. 
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Gemeente: 

 
Heer, hoor hun gebed; O, hoor hun gebed. 
Hoor hun roep, antwoord hen. 
Heer, hoor hun gebed; O, hoor hun gebed. 
Kom en luister naar hen. 
 
Voorganger:    We bidden voor onze naasten dichterbij, voor hen die ons lief zijn, voor elkaar 
in de gemeente. 
Gemeente: 
Heer, hoor ons gebed; O, hoor ons gebed. 
Hoor onze stem, antwoord ons. 
Heer, hoor ons gebed; O, hoor ons gebed. 
Kom en luister naar ons. 
 
Voorganger:  We bidden voor Gods aanwezigheid en leiding, op onze persoonlijke levensweg. 
Gemeente:  
Heer, hoor mijn gebed; O, hoor mijn gebed. 
Wanneer ik roep, antwoord mij. 
Heer, hoor mijn gebed; O, hoor mijn gebed. 
Kom en luister naar mij.     (stil gebed ) 
 
Collecte. De diaken van dienst geeft een toelichting bij het diaconale doel en 

kondigt de inzameling aan 

 

Zegenlied  Lied 885 ‘Groot is Uw trouw O Heer’ 

 

Zegen, gemeente antwoordt met zingend amen   

 


