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Aansteken van de kaars 
  Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht 
  Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 
 
Openingslied:  Verborgen in oude verhalen 

 
Verhalen die jong zijn gebleven  Wij leven zelf nieuwe verhalen 
want ook ons bestaan wordt verwoord waarin ons de geest tegenkomt 
in tijdloze, steeds nieuwe beelden  als groots en geweldig ervaren, 
sinds eeuwen door mensen gehoord. als ruimte en rust in een storm. 
Z’omsluiten ons warm als een deken, Wij zeggen weer voort wat wij zagen 
ze nemen ons op en gaan voort.  verhaal waar geen einde aan komt. 
 
Toelichting op het thema 
 
Lied:  Waar wil je heengaan? 
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4.       5. 
O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? Ik ga waar ik gaan kan en zoek reisgenoten. 
O wat is de missie waar jij je voor geeft?  Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? Naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft? Maar voeg je toch bij mij: ik leer je mijn weg. 
 
Lezing:  Ruth 1: 6 – 19a 

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 Bethlehem.  
 
Wat het is   
 
Wat het is  
het is onzin  
zegt het verstand  
het is wat het is  
zegt de liefde  
het is tegenslag  
zegt de berekening,   
het is alleen maar pijn  
zegt de angst 
het is uitzichtloos  
zegt het inzicht  

het is wat het is zegt de liefde 
het is belachelijk  
zegt de trots 
het is lichtzinnig  
zegt de voorzichtigheid  
het is onmogelijk  
zegt de ervaring  
het is wat het is  
zegt de liefde 
  
ERICH FRIED  

 
Stef Bos: Jou land is my land -  het lied van Ruth 
 

Verwerking thema 
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Gebed 
 

Wij bidden   
voor mensen als Naomi  
die een leven vol van verdriet 
vol teleurstellingen 
achter zich hebben  
die soms zo bitter zijn 
door de schade die het leven  
hen toegebracht heeft. 
Heer, dat zij net als Naomi 
weer nieuwe kracht putten 
uit de liefde van de ander 
voor hen      
Dat zij een mens, klein of groot 
ontmoeten die tegen hen zegt 
“Waar jij gaat, ga ik” ! 
Dat hun liefde grenzeloos is, 
zoals Uw liefde voor ons. 
 
Wij bidden  
voor mensen als Orpa onder ons, 
die durven te kiezen  
die ervoor uitkomen  
dat zij niet op weg durven gaan 
naar een onbekende toekomst 
Die van zichzelf weten 
dat zij zekerheden zoeken 

 
Wij bidden voor hen 
die het verleden, al is dat nog zo kort, 
en de ervaringen in dat 
verleden opgedaan, 
niet de rug durven toekeren. 
Dat zij toch mensen ontmoeten 
die zeggen: 
Ik laat je niet in de steek, 
ik ga naast je in jouw gevecht 
met jouw ervaringen 
zoals God jou vasthoudt 
en belangrijk vindt 
 
Wij bidden 
voor mensen als Ruth 
die op weg durven gaan 
die alles aanpakken 
om te kunnen bestaan 
die op weg durven gaan 
nieuwe tijden 
nieuwe omgeving tegemoet 
die de schreeuw, de roep horen 
van de ander: 
“Ik heb je nodig” 
 

 
Lied: Het lied van Gods naam  melodie Gez. 223, tekst: Hans Bouma 

 

 allen: 
1. God heeft zijn naam gezegd – Ik zal er zijn voor jou – 

Hij gaat met je op weg, Hij blijft je eeuwig trouw.  
2. Geloof hem op zijn woord, Hij spant zich voor je in, 

Hij trekt je in zijn spoor, bemint je als zijn kind. 
 
vrouwen:  

3. God heeft zijn naam gezegd, wij weten wie Hij is. 
Je komt steeds tot je recht in zijn geschiedenis. 
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mannen: 
4. Een bondgenoot is God, voor wie geen leven heeft. 

Hij zal er zijn voor ons, als droefheid ons beweegt. 
 
allen: 

5. De schepping is in nood, God brengt ons aan het licht, 
Hij stelt op ons zijn hoop, zalig wie vrede sticht. 

6. God heeft zijn naam gezegd, wij nemen hem ter hand, 
Wij gaan met God op weg, Hij staat aan onze kant. 
 

Collecte: voor Fier Fryslân 
 
Lied:  

 
2. In het Andere geborgen   3. Uur van inkeer dat liet weten 
kracht die sterk als liefde is,   dat wij niet alleen zijn hier, 
gaan wij, met elkaar verbonden  dat Gods wereld en de onze 
vol van licht, naar huis terug.   samenvallen in de ziel. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
Deze viering is voorbereid door: 
Wyp Brink, Janke Kok, Jos Overheul en Cobi de Poel 
De opbrengst van de collecte in februari voor het hospice in Heerenveen bedraagt € 131,50. 
De volgende viering is op 7 april 2013  
 
De bijdrage voor de basisgroep is 100 Euro per jaar. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekening nr. 
29.61.64.151 t.n.v. Oecumenische Basis Gemeente te Heerenveen. Giften met een andere bestemming 
kunnen met vermelding van het doel ook op deze bankrekening worden gestort. Vanwege de ANBI-status 
zijn de giften aftrekbaar van de belasting. Zie ook www.obg-heerenveen.nl. 


