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Welkom  

Ouderling van dienst, Elizabeth 
Mozes, heet de aanwezigen in 
de kerk van harte welkom. Ook 
gemeenteleden en gasten thuis 
met wie wij ons verbonden 
voelen.   
 
Wy begjinne de tsjinst mei it 
oanfangslied, Lied 793, alle 
ferzen, út it Fryske Lieteboek: 

`Boarne fol fan jlocht en leafde, wy binn` makke 
foar elkoar; wûnder oantipt troch jo finger, 
rekket hjir de ien de oar` 

 

Votum en groet 
 
Drempelgebed 
 
 
 

Hiera bidden wij het Kyriëgebed  

 
God, onze Heer, gaat met ons in alle uitdagingen 
van vandaag en morgen. Met deze zekerheid 
mogen wij de toekomst ingaan. 
 
Wij zingen het Glorialied, 

Lied 315: 2: `En of een mens al 
diep verloren en ver van U 
verzworven is` 
 
Wij bidden het gebed om de 
Heilige Geest 
 
De eerste schriftlezing is uit Ruth 1: 1 – 19 
 
Hierna luisteren wij naar de Song of Ruth 
`Wherever You Go`, gezongen door Bethany 
Paige:  
 
Waar je ook gaat, zal ik gaan 
Waar je ook leeft, zo zal ik leven 
Uw volk zal mijn volk zijn 
En jouw god zal ook mijn god zijn. 
 
Waar je ook sterft, zal ik sterven 
En daar zal ik naast je begraven worden 
We zullen voor altijd samen zijn 
En onze liefde zal het geschenk van ons leven 
zijn. 
 
Tweede lezing: Ruth 2: 1 – 3, 9 – 11 en Ruth 3: 9 
-10a 
 
Zingen Lied 418, alle verzen: `God, schenk ons 
de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen 
macht uit elkander drijven` 
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Prediking 

Het verhaal van Ruth..   
In het nieuws en de social media van vandaag 
trekken de gewone menselijke dingen geen of 
weinig aandacht en lijken van weinig waarde en 
belang te zijn. Vanochtend halen wij het stille, 

medemenselijke naar 
voren in het verhaal van 
Ruth. Een verhaal uit het 
echte, dagelijkse leven, 
over een 
vluchtelingenfamilie. 
Geen asielprocedures en 
asielcentra waren er toen. 
Op het verhaal van Ruth 
wordt vaak op 
verschillende manieren 
teruggekeken: een boekje 
over het landleven; na 
regen komt zonneschijn; 
een verhaal dat laat zien 
hoe God trouw en 
vroomheid beloont. Ik zie 
het als een verhaal van 
dubbele vluchtelingen en 
tegelijk vreemdelingen: 
vluchteling naar een 

vreemd land en als vreemdeling weer terug.  
In Matheus wordt betekenisvol gesproken over 
de stamboom van David en daarin wordt Ruth 
genoemd als overgrootmoeder van David en de 
oermoeder van Jezus. Het verhaal van Ruth is 
een historisch achtergrondverhaal van het 
verhaal van het leven van Jezus. Ruth was 
vreemdelinge in het dorpje Bethlehem. Dit 
verhaal valt niet meer los te zien over alles wat 
we zeggen, zingen en geloven van Jezus, die 
wij onze Heer van leven noemen. Het verhaal 
van de oermoeder van Jezus kan ons dichter bij 
God brengen en zo dichter bij onszelf, bij hoe 
wij gezien zijn door God. Naomi wil `Mara` 
genoemd worden, wat `bitterheid` betekent. Zij 
was een berooide immigrante geworden. Maar 
achter de schermen is de Almachtige aan het 
werk. De werkelijkheid van ons leven kan soms 
heel naar zijn maar de werkelijkheid is nog niet 
de waarheid. De waarheid is zoals God ons 
ziet. En die waarheid van Gods liefde is groter 
en sterker dan alles. Vandaag leggen we de 
link naar alle ontheemden in de wereld. God is 

barmhartig. Hij verloste Ruth uit haar armoedig 
vreemdelingschap. Boaz en Ruth lieten zien en 
maakten waar wat gévende liefde is. Hun verhaal 
zegt ons dat ook in een klein dorp gewone 
mensen materiaal zijn in de handen van God. Hij 
leidt de grote en de kleine geschiedenis. De 
toekomst begint nooit bij de massa, nooit bij de 
groten der aarde maar altijd bij de enkeling. Dat 
kunnen wij ook sámen zijn. Het boekje Ruth gaat 
over God, die ook van de kleinen en verachten 
houdt. Een prachtig boekje om nog eens te 
lezen. Amen. 
 

Stilte 
Wij luisteren naar `Het Lied van Ruth`, gezongen 
door Stef Bos 
 

Wij zingen Lied 816, alle verzen: `Dat wij onszelf 

gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan, 

aan wat ons uitdaagt om te leven. Dat wij de stille 

roep verstaan` 

 

Dienst van het delen 

 

De bloemen gaan 

als groet van onze 

gemeente naar 

Fokje Leistra 

Collectes:  

1e: Zending  

2e: Kerkelijk werk 

 

 

 

De gebeden 

worden na het stil gebed afgerond door 

het gezamenlijk bidden van het `Us 

Heit` 

 

Hjirnei sjonge wy it slotlied, Lied 416, út it 

Fryske Lieteboek: `Hear, wês mei ús oant in oare 

kear, wol oant wersjen oer ús weitsje, lit gjin 

kwea ús rigen reitsje. Hear, wês mei ús oant in 

oare kear` 
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Zending en zegen 
Wij beamen de 

zegen met een 

gezamenlijk 

gezongen `Amen`.  

Hierna zingen wij 

Lied 245: `k Wil U, 

o God mijn dank 

betalen, U prijzen in 

mijn avondlied` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medewerkers 
 
Voorganger: Ds. Ben Bloemink uit Beetgum                                                     
Organist: Mars van `t Veer 
Ouderling: Elizabeth Mozes 
Diaken:  Hannah Reitsma 

Koster:  Drees Visser 
Beamer:  Dick Wijbenga 
Bloemen: Lieuwkje van Lune 
 
Verslag: CBB Foto: ROB 
 
 

 


