
Vespers zondag 21 mei 2017 

       Thema: Verliezen en Vinden 

        Voorganger: ds. Gerco Veening 

          Begeleiding: Jan Braakman (piano) 

Onder muziek willen we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. 
 

VOORBEREIDING 

Bemoediging 
liturg:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
gemeente:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
liturg:  Heer , open onze lippen 
gemeente:  DAN ZAL ONZE MOND UW LOF VERKONDIGEN 
liturg:  van de opgang der zon tot haar nedergang 
gemeente:  ZIJ DE NAAM DES HEREN GELOOFD. 

 

Drempelgebed 
Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met: 
“door Jezus Christus onze Heer”. 
Gemeente: AMEN  

 

Avondlied: Lied 263 

 

Psalmengebed:  

Lezen: Psalm 121: 1,2 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,                                                                
van waar komt mijn hulp?                                                                               
Mijn hulp komt van de HEER                                                                             
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Zingen: Psalm 121: 2,3 

 



Lezen: Psalm 121: 7,8 

De HEER behoedt je voor alle kwaad,                                                               
hij waakt over je leven,                                                                                        
de HEER houdt de wacht                                                                                  
over je gaan en je komen                                                                                  
van nu tot in eeuwigheid. 

 

Acclamatie: (zie los vel) 

 

SCHRIFTMEDITATIE 
 

Muziek: F. Chopin (1810-1939), prelude, Opus 28 nr. 15 
 

Groet 
Voorganger:  Vrede voor ons allen  
gemeente:  GODS VREDE IN ONS. 

Schriftlezing: Ruth 1: 1-22 

In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in 
het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit 
Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. 
De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn 
twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem 
in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als 
vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Noömi, en 
zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een 
Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere 
was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven 
ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee 
zonen en zonder haar man. 

Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk 
had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen 
met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te 
keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar 



toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Noömi: ‘Gaan jullie 
nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Moge de HEER zo 
goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn 
geweest. Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in 
het huis van een man,’ en ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit en 
zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!’ ‘Ga terug, mijn 
dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik 
soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, 
want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs 
al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld 
– zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten 
weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn 
lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ Opnieuw 
begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar 
Ruth week niet van haar zijde. ‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar 
volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch achterna!’ Maar Ruth 
antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, 
weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is 
mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar 
zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij 
van u scheiden!’ Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee 
te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in 
Betlehem. 

Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen 
de vrouwen: ‘Dat is toch Noömi?’Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet 
Noömi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer 
bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij 
met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Noömi noemen, nu 
de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad 
heeft gedaan?’ Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Noömi en haar 
schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan bij het 
begin van de gersteoogst. 

Zingen: Lied 787 

Lezen: Ruth 4: 16-17 



Noömi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment 
verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon 
gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, 
die de vader is van David. 

 

Meditatie ter inleiding op de stilte 

 

Stilte 
 

Muziek: M. Ravel (1875-1937), Sonatine, dl.1, Modéré 
 

GEBEDEN 
 
De gebeden worden besloten met de woorden: 
“daarom bidden wij U allen samen”,  
waarop de gemeente zingt kyrië:  
(zie achterkant los vel) 

Stil gebed 

Avondgebed (zie los vel) 

Afsluiting 

Slotlied: 806 

 
Zegen (zittend)  
 

Na de zegen verlaten wij de kerk in stilte. Het avondgebed s.v.p. in de kerk 
achter laten. 
 

Fijn dat u er was.   
De volgende vesper is op zondag 10 september; aanvang 19.00 uur. 
U  bent van harte welkom 


