
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE HOEK 
Derde zondag van advent, zondag 15 december 2013, Schrift en Tafel 
 
Woord van welkom  
Aansteken derde kaars van Advent en andere kaarsen 
        waarbij kaarsenlied: “Als het buiten donker wordt” 
 
Psalm van de intocht: 85: 1 en 3 
 
Moment van Stilte en inkeer 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen:   433: 1, 2, 4 en 5   
 
Openingstekst: Filippenzen 4: 4 - 5 
 
Smeekgebed 
0 God, wij horen en wij zingen:  
wees altijd verheugd - 
maar om duizend dingen 
die ons zo triest kunnen maken, 
in de wereld waarin wij leven,  
in ons eigen bestaan, 
roepen wij kyrie eleison: Heer ontferm u 
 Lied 466: 1 
 
O God, wij horen en wij zingen: 
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen - 
maar om al de vijandschap 
de onverschilligheid, 
de hardheid onder mensen 
roepen wij kyrie eleison: Heer ontferm u 
 Lied 466: 3 
 
O God, wij horen en wij zingen: 
De Heer is nabij -  
maar om alles wat ons te na komt, 
dreigend of vervreemdend, 
om alles waardoor u verder weg lijkt dan ooit 
roepen wij kyrie eleison: Heer ontferm u 
 Lied 466: 5 
 
O God, wij horen en wij zingen: 
Weest over niets bezorgd - 
maar om de lasten van gisteren 
de zorgen van vandaag 
en de angsten voor morgen 
roepen wij Kyrie eleison: Heer ontferm U 
 Lied 466: 6 
 



 

 

o God, wij bidden u: Ontferm u. 
Niet om wonderen roepen wij, 
maar om vrede, om uw lieve vrede 
die alle verstand te boven gaat 
en onze harten en gedachten kan behoeden 
in deze donkere dagen, 
in deze dagen van de komst van uw licht, 
wij roepen u aan o God: Heer ontferm u 
 Lied 466: 7 
 
Zondagsgebed  
Barmhartige God,  
U die licht schept in duisternis, 
U die gebroken mensen weer opricht, 
stel ons wachten niet langer op de proef. 
Wees onze redder, wees ons nabij. 
Vernieuw uw verbond 
dat ons herschept en vreugde geeft, 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen 
 
Met de kinderen: Vrouwen met toekomst, 
            Aansluitend zingen: Sporen van de tijd 
 
Schriftlezing:   Ruth 1 (lector) 
 
Acclamatie:    339a  
 
Verkondiging 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Op deze derde zondag van advent, zondag Gaudete, oftewel zondag wees blij, mogen we 

de Maaltijd van de Heer vieren, gemeenschap met Christus en met elkaar, door de 

gemeenschap van brood en wijn.  Je zou kunnen zeggen: de kerk is vanmorgen min of 

meer het huis van het brood. Broodhuis. Bij de schikking hier voor in de kerk is dat ook 

duidelijk met het mooie grote brood dat er bij ligt. En broodhuis, dat is ook precies wat 

Bethlehem betekent, de stad die we met Elimelech en Naomi verlaten om er weer met 

Ruth en Naomi terug te keren. 

 

Bethlehem, broodhuis. Maar als het verhaal van Ruth opent is er geen brood in het 

broodhuis. Armoe troef. Hongersnood. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er 

een hongersnood uit in het land. In die eerste zin wordt de context van het verhaal 

directkernachtig geschetst want het boek Rechters, of Richteren, eindigt ermee te 

vermelden: In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen 



 

 

goed was. En de auteur vertrouwt er op dat we dan wel weten hoe laat het is. Als ieder 

doet wat in eigen ogen goed is dat om het voorzichtig uit te drukken lang niet altijd goed in 

de ogen van God. Er wordt om zo te zeggen weinig Thora gedaan, wie arm is komt in de 

verdrukking in plaats van dat barmhartigheid geschiedt en dan komt de schaarste van 

hongersnood dubbel en dwars aan. 

 

En zo vergaat het Elimelech en Naomi en hun gezin. Hun namen waren veelbelovend. 

Elimelech: Mijn God is Koning en Naomi, de liefelijke, of de gelukkige. Ja mooi, dat zal 

allemaal wel, maar de weg, de levensweg die ze gingen bleek vol ongeluk. De namen van 

hun zonen wijzen er op: Kiljon, de zwakke, en Machlon, de ziekelijke. En zo heeft de 

schrijver van het boek Ruth alleen al met de namen de hoofdlijnen van het eerste 

hoofdstuk uitgezet. Het gezin verlaat Bethlehem. Het broodhuis waar geen kruimel meer 

te krijgen was. In elk geval niet voor hen, en als economische vluchtelingen worden ze 

asielzoeker in Moab.  

Maar het geluk dat ze zochten bleef uit. Misschien wel wat meer voedsel maar al spoedig 

overlijdt Elimelech. Het gezin weet zich echter aan te passen, ze isoleren zich niet, ze 

volgen het integratiebeleid en de twee zonen huwen beiden een Moabitische: Orpa en 

Ruth. Hoop op een nieuwe episode, nieuw bloed, nieuw leven. Het nieuwe leven blijft 

echter uit, en de zwakke en de ziekelijke sterven eveneens zonder dat er kinderen uit hun 

beider huwelijk geboren waren. Drama en droefenis. Hoe ver is de nacht wachter, hoe 

ver…. ? Naomi blijft alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Een 

aangrijpend verhaal. En het vervolg, hoe Naomi uiteindelijk met Ruth terugkeert naar 

Bethlehem is niet minder aangrijpend. Ik wil graag een aantal gedachten, wat associaties 

bij dit verhaal met u delen vanmorgen. 

 

Ik weet niet of u dat ook hebt maar sinds 2 februari 2002 moet ik als ik het verhaal van 

Ruth lees of hoor altijd weer denken aan die dag. Weet u het nog? Het was de dag van 

het huwelijk van toen nog onze kroonprins nu onze Koning Willem Alexander. Niet met 

een Moabitische, maar met de Argentijnse Maxima. En met de treffende preek van collega 

Carel ter Linden, kan ik Ruth daarna eigenlijk niet meer lezen of horen zonder aan die 

huwelijksdienst te denken. Op een bijzondere manier werd het verhaal van Ruth 

verbonden met die twee mensen. Zeker geen economische vluchtelingen. Dacht het niet. 

Brood genoeg. En beleg ook. 



 

 

Maar het “uw volk en mijn volk en waar u gaat zal ik gaan” en allerlei dimensie van het 

verhaal werden zo geduid dat heel Nederland ineens midden in dat oud – joodse verhaal 

van pak hem beet twee en een half duizend jaar eerder zat.  En toen, wereldberoemd 

werden de beelden, die traan van Maxima en … de tango van Carel Kraayenhof. 

Ik heb me deze dagen weer eens temeer afgevraagd waarom zulke beelden en zulke 

verwoordingen als van collega Ter Linden me zo ontroeren, want dat doen ze. Eigenlijk 

nog. Waarom ontroert het, raakt het je in je eigen wezen, je eigen gevoel wanneer een 

eeuwenoud bijbel verhaal in verbinding wordt gebracht met dat wat mensen in het heden 

beleven.  

 

Misschien omdat het een spiegel is. Een spiegel, een verhaal om je aan te spiegelen, je 

tot te verhouden, aan te relateren. De levensverhalen van royalty’s, als spiegel. Dat is 

denk ik waarom veel mensen toch graag die verhalen volgen. Een spiegel zoals ook 

Bijbelverhalen, het levensverhaal van Naomi en haar familie ten dele ook spiegels zijn 

waarin we onze eigen vreugde, onze eigen hoop en wanhoop, ons verdriet in 

weerspiegeld zien. Israël vertelt van generatie op generatie de verhalen van het opgaan, 

blinken en verzinken van de aartsvaders en moeders, van de koningen en profeten, van 

de mensen die het voorgeslacht waren. De verhalen hoe deze voorvaders en 

voormoeders hun heel eigen weg gingen en hoe ze deze weg gingen al dan niet met de 

Eeuwige, de God van Israël, en zijn Thora. De schepper en de bevrijder die in alle tijden 

weer zijn verbond gestand wil doen, die zijn recht en barmhartigheid gestalte wil geven in 

en door die levensgeschiedenissen van mensen. 

 

En dat brengt me bij het tweede dat ik noemen wil. Wellicht het eigenlijke verkondigende 

vanmorgen. Want wat is het dat door Ruth, door deze vrouw met toekomst wordt 

toegevoegd aan de lijn van verwachting van de Messias. Wat is het kenmerkende in deze 

vrouwen, deze voormoeders dat tot volheid, tot vervulling komt in het leven van Jezus 

Christus. Wat is het in Ruth? Wat Christus meekrijgt, wat in hem tot volheid komt, vindt 

eerst en vooral uitdrukking in hoe Jezus het zelf later verwoord, op vele plekken in het 

evangelie terug te lezen, maar heel sterk en expliciet in zijn rede over de laatste dingen 

aan het einde van het Mattheusevangelie.  

Wanneer zij die door Jezus rechtvaardig genoemd worden hem vragen: Heer wanneer 

hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?  



 

 

Als hem dat gevraagd wordt, verzekert hij: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 

meest onaanzienlijken van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan...... 

Vorige week lazen we in het middaggebed woorden van moeder Teresa. Als je geen 1000 

mensen helpen kunt, help er dan 1. 

Jezus Christus is te zien, is te ontmoeten, wordt weerspiegeld, in alle eeuwen, in de 

mensen die soms alleen, soms met twee of drie of vier, maar soms ook met duizenden 

langs de weg lopen. Naomi en Elimelech, met hun zoons en schoonzoons, de weg die zij 

te gaan hebben in armoe en tegenslag, in hen is Christus te zien.  

 

Naar mijn besef is het sleutelfragment in het eerste hoofdstuk van Ruth het moment 

waarop ze tot Naomi zegt:  “Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg 

van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u de nacht doorbrengt, zal ik de nacht door brengen; 

uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.” De volstrekte solidariteit met haar 

schoonmoeder waar Ruth voor kiest, dat is het dat tot volheid, tot vervulling komt in het 

leven, werken en sterven van Jezus Christus. Het is de kern van zijn bestaan om in 

solidariteit te leven met de mensen. In het bijzonder met mensen die door armoede en 

ander onrecht in onderdrukking leven.  

Dat vraagt ook om inzet, om barmhartigheid aan allen die zich met Christus verbonden 

weten. Maar het vraagt niet alleen, het schenkt ook barmhartigheid. Het schenkt troost. 

De prachtige, troostrijke woorden van de Heidelbergse Catechismus, zondag 1 dringen 

zich aan me op: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam 

en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Heiland 

Jezus Christus.  

 

Dat is ten diepste de solidariteit, de verbondenheid, waar alles om scharniert. De 

volstrekte lotsverbondenheid van God in Christus met de mens is het wezen van het 

evangelie dat we altijd, maar deze weken van Advent en kerst in het bijzonder mogen 

ontvangen. Hoe zal ik u ontvangen? Over dat hoe hebben we het vorige week uitgebreid 

gehad. Hoe? Maak ruimte, ruim op, maak leeg, wordt leeg. Hoe zal ik u ontvangen? En 

wat we ontvangen, wat er in de kern meekomt met dat ene woordje u, is dit: 

Een volstrekte lotsverbondenheid van God met de mensen, die in de gemeenschap van 

brood en wijn zichtbaar en tastbaar wordt. Gemeenschap met Christus, met zijn leven en 

sterven. Een gemeenschap die troost geeft, geborgenheid. En ook een gemeenschap 



 

 

waardoor ook wij zelf geroepen worden in gemeenschap met elkaar te leven. En in 

solidariteit met hen die langs de kant van de weg zijn geraakt. De uitgerangeerden, de 

vluchtelingen, de zoals we soms zo treffend maar ook versluierend zeggen: de minder 

bedeelden. En dan kan ik het toch niet laten een opmerking te maken die volgens 

sommigen wellicht een politiek tintje heeft. Minister Timmermans van buitenlandse zaken 

zei deze week, in antwoord aan een dringende en ook kritische oproep van Amnesty 

International om meer Syrische vluchtelingen op te vangen, dat Nederland genoeg doet. In 

2013 50 vluchtelingen. Jawel u hoort het goed, 50, dat is dus 1 op de circa 350.000 

Nederlanders. Tjonge ja zeg, wat een inspanning. Of mag ik vragen: hoe diep zijn we als 

Nederlandse samenleving in een jaar of 10 - 15 gezonken? Hoe ver is de nacht wachter..? 

 

Ruth, de Moabitische, wist een keuze te maken. Een keuze waarin deze 

lotsverbondenheid, deze solidariteit die door de Thora verkondigd wordt, gestalte vond. 

Een keuze die grote consequenties voor haar had. Een mens zegt wel eens A, maar je zal 

dan ook B moeten zeggen en vaak nog verder gaan tot een heel aantal letters van het 

alfabet zijn gevolgd.  

We staan gelukkig niet alle dagen van ons leven voor zulke ingrijpende en verstrekkende 

beslissingen zoals in dit verhaal van Ruth maar ongetwijfeld zal ieder van ons toch 

bepaalde dingen uit het eigen bestaan of uit dat van anderen kennen die je je voor de 

geest kunt halen waarin dit soort dingen spelen. 

 

Ik moet denken aan die vrouw die, toen haar man hulpbehoevend werd en in de war 

raakte, de keuze van trouw wilde waarmaken door hem zo lang als het kon thuis te blijven 

verzorgen. Velen om haar heen zeiden het al maanden, dat hou je niet vol, je moet hem 

loslaten, want je gaat er zelf onderdoor.  

En toen ze het uit handen moest geven, een opname in het verpleeghuis volgde, ging ze 

iedere dag met de bus op bezoek bij hem. En weer zeiden de mensen, dat hou je niet vol, 

ook als je een paar keer in de week overslaat doe je al genoeg voor hem. Maar ze kon het 

niet en ze wilde niet. Ze ging haar weg, die ook de zijne was, tot het einde toe. 

Of die dochter die haar moeder in haar eigen huis heeft opgenomen en verzorgt, al jaren 

lang. En veel heeft moeten inleveren. Misschien wel teveel want het gaat ook wel eens ten 

koste van haar relatie met de eigen kinderen. Maar zelf heeft ze dat niet eens echt 

bemerkt of ze wil het niet weten. Ze doet het gewoon en aanvaard de consequenties.  



 

 

Of die jonge man, zelf gezond van lijf en leden, die nu al tot drie keer toe een medemens 

die aan aids lijdt begeleid heeft als buddy. Een maatje door alle diepe dalen en ellende 

van deze haast onoverwinnelijke ziekte heen. 

Of die jonge vrouw, verliefd en verbonden met haar grote jeugdliefde die ziek is, maar ook 

gezond, van wie de toekomst onzeker is en daardoor de hare ook. Maar: vraag me niet 

langer je te verlaten. Waar jij gaat, zal ik gaan, waar jij de nacht doorbrengt, zal ik de nacht 

door brengen. 

In zulke mensen, mannen en vrouwen als Ruth, weerspiegelt zich de grenzeloze trouw en 

liefde van God. Trouw en liefde die te putten, te horen en te doen is in zijn Woord, in zijn 

Thora, zijn weg ten leven. Zijn Woord van trouw en liefde die niet Woord is gebleven maar 

mens geworden is.  

De afstamming, de geboorte, van Jezus Christus is aldus: 

Ze kwamen in Bethlehem aan, bij het begin van de gerste oogst. 

Amen 

Orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis (staande):   
  (melodie: Lied 913) 
 
Ik geloof in God de Vader die de bron van leven is,  
heeft uit liefd’ ook mij geschapen, licht in onze duisternis.  
Nieuwe vrijheid heeft hij gegeven, zijn profeten wijzen de weg, 
naar het land van de belofte, voor zijn volk en ieder mens.  
 
Ik geloof in Jezus Christus die voor ons geboren werd,  
Kind van God en zoon van Maria, mens van tijd en eeuwigheid.  
Door zijn weg van lijden en sterven – groot is het geheimenis –  
opent hij een nieuwe toekomst, voor wie zijn weg volgen wil.  
 
Ik geloof in Gods vuur van liefde, dat zijn Geest in mensen werkt. 
In zijn naam zijn wij verbonden, om te bouwen aan zijn kerk. 
door het brood – dit is Mijn lichaam -, door de wijn – dit is Mijn bloed –  
schenkt hij ons steeds nieuwe krachten, maakt Hij alle dingen goed. 
 

- Onder orgelspel komen de kinderen de kerk in  -  
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Over de betekenis van de Maaltijd van de Heer 
 
Inzameling van de gaven  
  en toebereiding van de Tafel onder orgelspel 
 



 

 

Afkondiging van overlijden 
 
Gebed over de gaven en voorbeden 
         Met gezongen gebedsacclamatie: 367e 
 
Praktische aanwijzingen 
 
Nodiging 
 
We vormen een staande kring. Wie liever niet wil delen in brood en wijn,  
nodigen we van harte uit toch in de kring te komen staan. 
 
Tafellied: 440: 1 en 2 
 
Tafelgebed 
Vg: De Heer zal bij u zijn 
GM: DE HEER ZAL U BEWAREN 
Vg: Verheft uw harten 
GM: WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD 
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
GM:    HET PAST ONS HEM TE DANKEN 
Vg: Ja waarlijk, het past ons o goede God,  
 u te danken, telkens weer, 
 voor het leven en de liefde die u geeft, 
 en voor wat u nog geven zal. 
 Voor wat u beloofd heeft: 
 dat het leven echt goed zal zijn, 
 hemel op aarde, u bij ons.  
 Wij danken u voor mensen die voorgingen  
 op de weg van leven en geloven: 
 vrouwen als Ruth en Naomi,  
 hun verbond als teken van uw 
 verbond van liefde en trouw. 
 O God, wij danken u dat wij tot u mogen komen  
 en dat u ons op onze weg tegemoet komt. 
 U hebt ons lief en schenkt ons  
 het leven op deze aarde. 
 U hebt ons lief en schenkt ons  
 Uw zoon Jezus, de komende. 
 U hebt ons lief en brengt ons hier samen.  
 Daarom, met Mozes en de profeten, 
 met de evangelisten en de apostelen,  
 met uw volk Israël,  
 met allen die uw beloften dienen:  
 we zegenen Uw grote Naam,  
 we danken u, samen met allen  
 die ons zijn voorgegaan, 
 samen met allen die van uw liefde leven  
 en zingen het uit:       
 (Lied 985: 1)  



 

 

GM: HEILIG, HEILIG, HEILIG! HEMELHOOG VERHEVEN, 
 BOVEN ONS MENSEN: DE NAAM VAN GOD DE HEER! 
 HEILIG, HEILIG, HEILIG, SCHEPPER VAN DE WERELD   
  MENSEN BENEDEN ZINGEN U TER EER.  
Vg: Wij danken u, o God, om uw Zoon Jezus Christus, 
 de scheut op de tronk van Isaï, 
 de vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 
 die wij verwachten.  
 Door Hem weten wij ons bemind door U, 
 door Hem is ook ons uw trouw  
 en uw goedertierenheid toegezegd. 
 Want Hij hield zijn ogen en hart gericht op u 
 en Hij was met ontferming bewogen over mensen, 
 tot in de nacht waarin Hij werd verraden. 
 Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd 
 nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, 
 brak het en zei:  "Dit is mijn lichaam voor u 
 doe dit tot mijn gedachtenis." 
 Zo nam Hij ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was  

en zei: "Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed:   
doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis." 

GM: (403a) 
  ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD 
  EN DRINKEN UIT DEZE BEKER 
  VERKONDIGEN WIJ ZIJN DOOD EN LEVEN 
  TOTDAT HIJ KOMT 
Vg: o God, laat ons dan in Hem blijven: 
 ranken, gevoed met leven, 
 opdat wij vrucht dragen, 
 vruchten van uw Geest. 
 Maak ons zo één lichaam 
 dat Uw liefde vieren kan. 
 Voeg al uw mensenkinderen samen 
 in het huis van uw liefde 
 het land van uw belofte. 
 Zo bidden wij: 
ALLEN: ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT..... 
 
Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel  
   
Dankzegging 
 
Slotlied:  482: 1  
 
Wegzending en Zegen 
 
 


