
Kijk in Ruth 1:
Hoeveel keer komt het
woord terugkeren voor?
(ook keer terug, keerde terug enz.)

x
Zoek de goede weg:

Het is niet altijd
makkelijk om God
en Gods wegen
te vinden

Terugkeren naar 
God = bekeren!

Naomi zegt tegen Ruth:
„waarom zou je met mij meegaan“
Wat denk jij? (kies en vul aan)
Waarom gaat Ruth met Naomi mee?
O Misschien kreeg Naomi nog een
  zoon om mee te trouwen
O Naomi was een vrolijke vrouw

O Uit liefde voor Naomi

Vul de namen in:

Naomi - Orpa - Ruth

lieflijke

Mara

bitterheid

Joods

Moabitische
(vreemdeling)

weduwe
Zoek maar op in Ruth 1:16b

Ruth liet alles achter, haar eigen god,
haar eigen volk en ging leven voor God
met het volk van God.

Uw is mijn

en uw is mijn

heiden

oud

jong

Wat hoort bij wie?

Ruth vindt God door 
met Naomi mee te 
gaan.
Ook nu: Wij horen bij 
Jezus, anderen kunnen 
door ons Jezus vinden!

Ik heb lief, die Mij 
liefhebben; en die Mij 
vroeg zoeken, zullen Mij 
vinden. Spreuken 8 : 17

samen geloven
help elkaar

trek samen op

bidt voor elkaar

troost elkaar
samen zoeken



Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Zingen

Zingen

Mededelingen

Zingen

Zegen

Naar huis

Gebed

Zingen

Bijbellezen
 

Collecte

Zingen

Gebed

Zingen

Naam:

Datum:

Dominee:

Preek

Dit staat in:
O Oude Testament
O Nieuwe Testament

KERKBOEKJE
Hervormde gemeente Brandwijk

....om God te zoeken in de Bijbel. Ook 
daarin is Hij soms verborgen.
.....maar Hij wil gezocht worden!

Soms is het moeilijk om met hart en 
ziel God te zoeken. Toen Jezus het 
moeilijk had, vroeg hij zijn vrienden 
om Hem te helpen door te bidden. 

Jezus vroeg ook aan God om zijn wil te 
veranderen. Niet mijn wil, maar Uw wil!

Wat is dat eigenlijk? Dat is je 
passie, dat is iets wat je doet, 
waar je tijd, moeite, geld en 
aandacht voor hebt. 
Niet omdat het moet, maar omdat je 
dat van binnenuit graag wil.

Heb je God lief met hart en ziel? 
Zoek jij God met passie, vanuit een 
innerlijk verlangen?

Fijn dat je in de kerk bent...

zoz

9 september 2018
Jongkind

God wil gevonden worden!
zoek jij God?

Mijen

&

Je zal

zoekt!

Mij

Met hart en ziel!
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