
Zondag 9 oktober 2016 - Aan de voeten van Jezus zitten
 - Ps. Hoo Handojo -

Ben je bereid om je tijd te geven aan God?
Eigenlijk zal je merken dat je meer tijd hebt om andere dingen te doen als je je 
tijd aan God geeft. God zal je leiden in de overblijvende tijd.

In de zondagssamenkomst doe je eigenlijk met z'n allen wat je ook thuis in je 
eentje zou moeten doen.

Psalm 91: 14-15•
Als je God liefhebt, zal God je bevrijden, je in een veilige vesting zetten… ◦
Gods liefde is even groot voor Zijn Zoon Jezus, als voor jou!

Lucas 17: 15-16•
10 melaatsen werden door Jezus genezen. Maar enkel 1 persoon kwam ◦
terug om Jezus te danken (een samaritaan). Deze aanbad Jezus aan Zijn 
voeten.
Wat is je motivatie om bij God te komen? Wil je enkel iets ontvangen of ◦
wil je ook je aanbidding geven aan God?

Lucas 10: 38-42•
Martha en Maria. Maria zat aan de voeten van Jezus, terwijl Martha met ◦
van alles bezig was. Jezus zeide dat Maria het beste had gekozen: ze 
luisterde naar het Woord van Jezus. De beste plaats is zitten aan de 
voeten van Jezus.

Ruth 2:20; 3:1-5, 8-10; 4:13,17•
Ruth was de schoondochter van Naomi. En ze keerde terug samen met ◦
Naomi van Moab naar Bethlehem. 
In Bethlehem woonde een ver familielid van Naomi, Boaz. Ruth ging graan ◦
rapen op het akkerveld van Boaz. En ze kreeg de gunst van Boaz.
Op een avond ging Ruth liggen aan de voeten van Boaz. Boaz kon als ◦
familielid immers een (ver)losser zijn voor Ruth. Naar analogie: als je aan 
de voeten van Jezus, de verlosser, komt, zal je ook verlost worden. 
Ruth werd de vrouw van Boaz, werd zwanger en baarde een zoon, Obed. ◦
Obed wordt de vader van Isaï, de vader van (koning) David. Zo werd Ruth 
een belangrijke schakel in de stamboom van David. Ze was de 
overgrootmoeder van David.



Dus: spendeer tijd aan de voeten van Jezus

Jakobus 5: 11•
God is vol ontferming en is barmhartig.◦


