
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Zondag 4 oktober 2015 

 Thema Ruth 3: 
 donker / het onzichtbare 

 

     !  
       Corja Bekius, Ruth aan de voeten van Boaz  

voorgangers:  Margot Brouwer en Dik Mook 
organist:   Erik Visser 
lezing:   Carolien Moree  
kinderkerk:  Elianne Roelandse, Margriet Dijkmans van Gunst   
        



Orde van de dienst 

. orgelspel: Dietrich Buxtehude, Preludium in a 

. 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.  
 gemeente: En vrede voor de hele wereld.  



. lied: Wanneer ik naar jouw hemel kijk;              tekst, Hanna Lam 
           mel, Erik Visser 

!  
·  
2 Wanneer ik naar jouw hemel kijk, wat voel ik mij dan klein! 
 Maar jij zegt dat ik op je lijk, mijn Vader wil je zijn. 
 O Heer, wat is een mensenkind, dat je hem zo geweldig vindt, 
 en dat je steeds weer naar hem vraagt, en hem op handen draagt!  

3 Wanneer ik naar jouw hemel kijk, wat voel ik mij dan klein! 
 Maar heel de aarde is mijn rijk, hier mag ik koning zijn, 
 Over de vogels en het vee, en alle vissen in de zee. 
 De aarde, Heer, prijst wijd en zijd jouw naam en majesteit. 



         - gemeente gaat zitten -  
. inleiding en gebed 

. de koffer en kinderboek ‘in het pikkedonker’ 

. lied: Jouw vreemde land wordt mijn land; tekst Andries Govaert /

!  



. lezing: Ruth 3 
(1) Op een dag zei Noömi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik niet een 
thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? (2) Boaz, bij wie je gewerkt 
hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst 
wannen. (3) Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de 
dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. (4) 
Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt, en dan moet 
je naar hem toegaan, de deken aan zijn voeteneind terugslaan en daar gaan 
liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen.’ (5) Ruth antwoordde: 
‘Ik zal doen wat u mij zegt.’ (6) Ze ging naar de dorsvloer en deed precies 
wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. 
(7) Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen een 
hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn 
voeteneinde terug en ging liggen. (8) Midden in de nacht schrok hij wakker, 
draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. (9) ‘Wie is 
daar?’vroeg hij. ‘Ik ben het, Ruth,’ zei ze. ‘Wilt u mij bij u nemen, want u 
kunt voor ons als losser optreden.’ (10) ‘Moge de HEER je zegenen, mijn 
dochter,’zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt 
gedaan. Dat je niet hebt omgekeken naar jongeren mannen, arm of rijk. (11) 
Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; 
iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. (12) Maar 
al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat 
ook geldt, en hij staat dichter bij jullie dan ik. (13) Blijf vannacht hier. Als 
morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden is het goed, maar 
als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de HEER leeft. Blijf nu maar 
liggen, tot het ochtend wordt.’ (14) En zij bleef tot de ochtend aan zijn 
voeteneinde liggen. 
Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op, want 
hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. (15) Hij 
zei: ‘Pak je omslagdoek en houd hem open.’Dat deed ze, en hij goot er zes 
maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de 
stad. (16) Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was 
vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had. (17) ‘Deze zes 
maten gerst heeft hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet met lege 
handen bij je schoonmoeder aankomen.”’  (18) Daarop zei Noömi: ‘Blijf hier 
dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik 
weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’ 



. lied: In den beginne was het woord;      tekst Tom Naastepad, 
    melodie ps. 134 
                          1.  In den beginne was het woord, 
       op aarde is zijn stem gehoord 
       die spreken wil tot elk geslacht. 
       Hij werd geboren in de nacht.  

"  

. overdenking  deel 1 over diverse niveaus van het onzichtbare  
           door Margot Brouwer  
   deel 2 over Ruth en het donker door Dik Mook 

. orgelspel 

. 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:  

!  

2 God mag weten 
 wat de zin is 
 die wij samen niet verstaan 
 van ons godgeklaagde lijden 
 en de pijn door ons gedaan. 
refrein (zie boven) 

3 God mag weten 
 hoeveel jaren 
 en hoever ik nog moet gaan, 
 voor in mij het licht zal breken 
 alle spiegels, alle waan. 
refrein  (zie boven) 

. kinderen komen terug in de dienst en vertellen wat ze hebben gedaan  

. mededelingen en open tijd 

.  De bloemen zijn bestemd voor mevr. N. Steerenberg 
  



.   collecten  thema  Armoede 

.   eerste collecte; Fonds Bijzondere Noden Amsterdam   

Het fonds biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om welke 
redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, terwijl 
(wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende 
beschikbaar zijn.  
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een 
initiatief gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ 
in Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers 
door Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse 
overheid.  
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97  t.n.v. Fonds Bijzondere Noden 
Amsterdam 

.   tweede collecte, diaconie  

.   orgelspel tijdens de collecte: Fançois Couperin, Les graces naturelles 

. slotlied: Zolang er mensen zijn op aarde; Huub Oosterhuis 

"  
2.   Zolang de mensen woorden spreken, 
      zolang wij voor elkaar bestaan, 
      zolang zul jij ons niet ontbreken, 
      wij danken jou in Jezus naam. 



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

. orgelspel, Abraham van den Kerckhoven, Fantasie in d 

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

Mededelingen 

Zondag 11 oktober kerkdienst in Vrijburg, 10.30 uur,  
voorganger ds. Jessa v.d. Vaart. In deze dienst wordt Francine Huis gedoopt.  

Maandag 5 oktober om 20.00 uur, Filosofiekring. 

Dinsdag 13 oktober, om 20.15 uur, cursus mindfulnes. 

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.

http://www.kerkdienstgemist.nl

