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Orgelspel

Aansteken van de kaarsen

Lezen van Adventsgedicht

Er zijn te veel verloren nachten
er is te weinig nog bekend
van wat ons nu weer staat te wachten
al is het duizendmaal advent.

Weer gaan wij van de vrede dromen
elk jaar zijn we daaraan gewend;
wat er ook gebeurt, het Kerstfeest zal komen,
want daartoe is het nu advent.

Maar echte vrede komt van binnen
aan wilskracht en aan geest herkend
zo moet het bij onszelf beginnen;
misschien wordt het dan echt advent.

dan gaan de mensenharten open
en worden oude woorden waar;
wij blijven op de vrede hopen,
want mensen zijn er voor elkaar.

Zingen

Lied 283: ‘In de veelheid van geluiden’

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.



Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe,
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Bemoediging en groet

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Zingend gebed om ontferming: Lied 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef
vrede’

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht Heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister,
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!



Inleidende gedachten

Gebed om de Geest

Lezing: Ruth 1: 1 t/m 19 (NBV21)

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 als vreemdeling te gaan wonen in de vlakte
van Moab. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw
Naomi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren
Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in de vlakte van Moab waren
aangekomen, bleven ze daar wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de
man van Naomi, 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 Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn
volk had aangetrokken en het weer brood had gegeven, 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 en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg zei Naomi: ‘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 Naomi, ‘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
schoonzus gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Naomi, ‘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. Alleen de dood
zal mij van u scheiden, en anders mag de Heer met mij doen wat Hij wil!’
Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en
drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem.

Lie 738: ‘Kom en zing het lied van Eva’
Koor: coupletten 1 en 2
Samenzang: couplet 3

Kom zing het lied van Eva,
de bron vol levenskracht,
en zing het lied van Sara
die moeder wordt en lacht
en zing het lied van Hanna
die God bestormt met haar gebed
en zing omdat Maria
Gods woord ter wereld brengt.

Kom zing het lied van Sifra
en Pua, die ‘t bevel
om jongetjes te doden
teniet doen bij de Nijl
en zing het lied van Mirjam:
in zee komt paard en ruiter om
en zing het lied van Ester
die massamoord voorkomt.

Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht;
en zing met Ruth uit Moab



in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.

Overdenking

Stilte

Muziek

Afscheid van Fintje van der Scheer als contactpersoon

Samenzang: Lied 794 ‘Gods zegen bidden wij je toe’

Gods zegen bidden wij je toe:
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook je weg zal gaan.
Geen mens weet waar en wat en hoe,
toch mag je altijd hopen:
God doet de toekomst open.

Voorstellen van de contactpersonen:
Corrie van der Leeden
Adry den Heyer
Marijke Boers
(naast Zwaan Bos, Piety vd Berg- de Hoop, Klazien Wierbos, Rebekka
van Ommen, Henk Pippel)

‘Zullen jullie je naar vermogen inzetten voor de mensen in deze
Vereniging, en zullen jullie zorgvuldig en integer omgaan met datgene
wat jullie in vertrouwen wordt verteld?’

Zingen: Lied 791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken..’ 1 en 3

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen



als geheim en zegening.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

…………………………

Gebeden
Stil gebed

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

(Huub Oosterhuis)

Mededelingen en Gaven



Slotlied

Slotlied ‘De zon komt op in het oosten’, uit ‘Licht’ (wijs: ‘Nu daghet in het
oosten’)

De zon komt op in ‘t oosten
aan ‘t einde van de nacht
en zal ons weer gaan troosten
met nieuwe stralenkracht.

De nachtelijke stilte
die eindelijk verdwijnt.
De zon verdrijft de kilte.
Aan ‘t duister komt een eind.

En gaat de zon straks onder,
niet bang zijn voor de nacht.
Daarna volgt weer het wonder
vol warmte, licht en kracht

Zegenbede (1x gesproken, 1x gezongen door koor, 1x samenzang)

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.



Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!

…
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