
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Zondag 20 september 2015 

Thema: flirten (Ruth 2) 

    !   
          Corja Bekius; uit de serie Ruth; aankomst te Bethlehem 

voorganger: Dik Mook 
organist: Erik Visser           
lezing: Gert van Drimmelen 



Orde van de dienst 

. orgelspel: Georg Böhm, Preludium, fuga en postludium in g 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars 
         - gemeente gaat staan - 
. lichtlied  
 

!
       
 . votum  
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede wensen wij elkaar. / Vrede zij u 
 gemeente: En vrede voor de hele wereld. / De wereld zij vrede 



. lied: Vrede voor jou, hierheen gekomen;           tekst Jan van Opbergen  
          melodie Kom nu met zang 

!  
         - gemeente gaat zitten -  



. inleiding / gebed (beeldgebed) 

. lied: 

!  



.   lezing: Ruth 2  

(1) Nu was Noömi van de kant van haar man Elimelech verwant aan een 
belangrijk man, die Boaz heette. (2) Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi: 
‘Ik zou graag aren lezen bij iemand die me dat toestaat.’ Noömi antwoordde: 
‘Doe dat maar, mijn dochter.’ (3) Ze ging dus naar het land om aren te lezen, 
achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz 
was, het famililielid van Elimelech. (4) Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, 
uit Bethlehem. ‘De Heer zij met jullie, ’ groette hij de maaiers. ‘De HEER 
zegene u, ‘ groetten zij terug. (5) Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: 
‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’(6) De man antwoordde: ‘Dat is de 
Moabitische vrouw die met Noömi is teruggekeerd. (7) Toen ze hier 
aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te 
lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege 
ochtend – ze heeft maar even gezeten.’ (8) Daarop zei Boaz tegen Ruth: 
‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren 
te lezen; ga hier niet weg maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij 
werken. (9) Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar 
gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je 
dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar 
scheppen.’ (10) Ze knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waaraan heb ik het 
te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling 
ben?’ (11) En Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat 
je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader 
en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat 
je volkomen onbekend was. (12) Moge de HEER je daarvoor rijkelijk 
belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een 
toevlucht hebt gezocht.’(13)’ Ik dank u, heer,’ zei ze, ‘want u hebt zich mijn 
lot aangetrokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst 
ben.’ 

 (14)Toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: ‘Kom maar hier en neem 
een stuk brood en doop het in de wijn.’ Ze ging naast de maaiers zitten, en hij 
gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en hield zelfs nog over. 
(15) Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de 
volgende opdracht: ‘Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, zeg daar 
niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de 



bundels trekken en die laten liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar 
dus niets.’ (17) Ze werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de 
aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst. (18) Ze pakte het op 
en ging terug naar de stad. 
Toen Noömi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog gaf 
wat ze van het middagmaal had overgehouden, (19) riep ze uit: ‘Waar heb jij 
vandaag aren gelezen, waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed 
voor jou geweest is!’ Ruth vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze 
die dag gewerkt had Boaz heette. (20) Toen zei Noömi tegen haar 
schoondochter: ‘Moge de HEER hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen 
aan de levenden en de doden.’Hij is een naaste verwant van ons en kan 
daarom zijn rechten als losser laten gelden.’ (21) En Ruth, de Moabitische, 
zei: ‘Hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven 
totdat zijn hele oogst is binnengehaald.’(22) ‘Het is goed dat je optrekt met 
de vrouwen van zijn land, mijn dochter,’ zei Noömi tegen Ruth, ‘want dan 
zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen.’ (23) Ze bleef dus 
aren lezen bij de vrouwen die voor Boaz werkten, tot het einde van de 
gersteoogst en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder.   



 lied: Nu nog met halve woorden, hier en daar; tekst Huub Oosterhuis  
                melodie Valerius 

!  



. overdenking 

. orgelspel: Joseph Haydn, Flötenuhr stukje 1792  

. voorbeden, stilte en Onze Vader  

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

. lied: Waar je woont op deze wereld; tekst Jan van Opbergen 

!  



!  
              
collecten Thema Vreemdelingen 

.   eerste collecte:  
IKV Pax Christi zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de 
wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werken zij aan een 
vreedzame en democratische samenleving. Hierbij betrekken zij mensen in 
Nederland, die zich net als IKV Pax Christi willen inzetten voor duurzame 
politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties. IKV Pax Christi 
bundelt kennis, kracht en mensen voor dat ene doel: vrede nu! Men werkt in 
25 landen o.a. in het Midden-Oosten, de Balkan, de Kaukasus, in Afrika, van 
Kasjmir tot Colombia. 
In Nederland zetten zij vrede en veiligheid op de maatschappelijke agenda. . 
Rekening: NL 97 INGB 0000 005 161  t.n.v. IKV Pax Christi te Utrecht 

.   tweede collecte: diaconie  

.   orgelspel tijdens de collecte: Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in g 
  
. attentie en informatie 

.   De bloemen worden gebracht naar mevr. A. Hoekstra 



. slotlied: Zomaar te gaan met een stok in je hand; tekst Hanna Lam  
          melodie Wim ter Burg 

 !  

2 Zo maar te gaan, wordt het leven of dood? 
 Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
 Zo maar te gaan, wordt het leven of dood? 
 In de woestijn worden kinderen groot. 

3 Zo maar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
 altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
 Zo maar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
 straks wonen wij in een paradijs. 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel Girolami Frescobaldi, Aria detto Balletto 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 



Mededelingen 

.   Zondag 27 september 10:30u. oecumenische dienst in de Willem de 
Zwijgerkerk 
.   Zondag 4 oktober kerkdienst in Vrijburg, 10.30 uur, voorganger Dik Mook 
en Margot Brouwer over Ruth 3; donker / het onzichtbare  

De kringen gaan weer beginnen. Kijk vooral in het programma voor het 
komende jaar. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (0644886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.  
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al 
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge 
hulp en steun, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep.


