Ekklesia Amsterdam
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Sjavoe’ot en Pinksteren
Ruth en Naomi
De kaarsen aangestoken
Alles wacht op U vol hoop (Verzameld Liedboek 107)
Drempeltekst
Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht.
Welkom armeluisvader
welkom opperschenker
welkom hartenjager.
Beste tranendroger
lieve zielsbewoner
mijn vriend mijn schaduw.
Even rusten voor tobbers en zwoegers,
voor krampachtigen een verademing, ben je.
naar de hymne ‘Veni sancte spiritus’

Alles wacht op U vol hoop
Woord ten geleide
Kinderkring
Herschep ons hart (VL 693)
Voorlezing uit het boek Ruth
Rut 1:1-19.22
En het geschiedde in de dagen van de rechters:
hongersnood geschiedde in het land.
Een man uit Betlehem van Juda trok weg

om als vreemdeling te verblijven in de velden van Moab,
hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.
De naam van de man was Elimelech, wat betekent ‘Mijn god is koning’,
de naam van zijn vrouw: Naomi-Liefje,
de naam van zijn twee zonen: Machlon-Ziekte en Kiljon-Mislukking,
het waren Efratieten uit Betlehem van Juda.
Zij kwamen in de velden van Moab
en daar bleven zij.
Toen stierf Elimelech, de man van Naomi.
Zij bleef over, zij en haar twee zonen.
Zij trouwden met Moabitische vrouwen,
de naam van de ene was Orpa-Zij die de rug toekeert,
de naam van de andere Rut-Gezelschap.
Toen stierven ook die twee, Machlon en Kiljon,
en de vrouw bleef over,
zonder de twee uit haar geborenen
en zonder haar man.
Toen stond zij op, zij en haar schoondochters,
zij keerde terug uit de velden van Moab
want zij had gehoord op de velden van Moab
dat JHWH zijn volk had gezocht en gevonden
door hen brood te geven.
Zij trok weg van de plaats waar zij verbleven had
en haar twee schoondochters met haar.
Zij gingen op weg om terug te keren naar het land Juda.
Toen sprak Naomi tot haar twee schoondochters:
Ga, keer terug,
ieder naar het huis van haar moeder.
Moge JHWH jullie vriendschap bewijzen
zoals jullie hebben bewezen aan de gestorvenen en aan mij.
Moge JHWH jullie geven dat je een plaats om te rusten vindt,
ieder het huis van haar man.
Toen kuste zij hen,
maar zij verhieven hun stem en weenden.
Ze zeiden haar:
Nee nee, wij keren met jou terug naar je volk.
Naomi sprak:
Keer terug, mijn dochters waarom gaan met mij?
Heb ik nog zonen in mijn ingewanden
die jullie mannen kunnen worden?
Keer terug, mijn dochters, ga
want ik ben te oud om van een man te zijn.
Stel je voor dat ik zeg: er is nog hoop voor mij -

ik zou vannacht met een man zijn
en ik zou ook nog zonen baren:
zou je dan wachten tot ze groot geworden zijn,
zou je je ervan laten weerhouden om niet van een man te zijn?
Nee, mijn dochters,
want voor mij is dit bitterder dan voor jullie,
hoe de hand van JHWH zich tegen mij gekeerd heeft.
Zij verhieven hun stem en weenden andermaal.
Orpa kuste haar schoonmoeder,
maar Ruth klampte zich aan haar vast.
Zij sprak:
Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar god.
Keer terug, je schoonzuster achterna.
Ruth sprak:
Houd op mij te vragen om jou te verlaten en terug te keren, achter jou vandaan.
want waarheen jij gaat zal ik gaan
en waar jij overnacht zal ik overnachten jouw volk is mijn volk
en jouw god is mijn god.
Waar jij sterft zal ik sterven
en daar zal ik begraven worden.
Zo moge JHWH doen aan mij en meer nog
want enkel de dood zal ons scheiden, jou en mij.
Zij zag dat zij vastbesloten was om met haar te gaan,
ze hield op daarover tot haar te spreken.
Zij gingen, getweeën, totdat ze in Betlehem kwamen.
Naomi keerde terug
en Ruth, de Moabitische, haar schoondochter, keerde terug met haar
van de velden van Moab.
Zij kwamen in Betlehem bij het begin van de gerstoogst.

Alles ontgrenzende (VL 230)
Toespraak
Alex van Heusden
Die de aarde boetseerde (VL 696)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Gij met uw naam onnoembaar, God,
woord onberekenbaar
droom dwaasheid kracht bevrijding,
Gij die uw weg gaat ongezien
God van vreemdelingen, niemand,
God van mensen, lopend vuur,
Gij ongehoord in deze wereld wees geloofwaardig hier en nu
of ooit één ogenblik,
open de deuren van uw licht
zodat wij U zien.

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt (VL 664)
Moge het delen (Löwenthal)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Löwenthal)
Alleen kan ook, maar twee is beter (Oomen)
Voorbeden
Kom adem ons open (Sieds Prins, Tom Löwenthal)
Zegen
De Geest des Heren heeft (VL 466)

