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Heb je geroepen?  

 

Heb je geroepen? Kennelijk, want ik heb iets 

gehoord. Maar wat? En wie ben jij dan, dat je 

mij roept? Waar kom je vandaan? Wat wil je 

van me, wat doet jouw roepen met mij? Welke 

wereld buiten mij breng je mij te binnen? Welk 

appel doe je op mij, welk onverwacht uitzicht 

laat je me zien?  

Drie diensten, geïnspireerd door zulke vragen.  

 

12 juni: ‘De stem van de overkant’: je moet op 

weg, omdat blijven niet kan. Maar hoe, 

waarom, waarheen?  

Uitleg: Jan Krans-Plaisier.  

 

19 juni: ‘Uit je comfortzone’: over de moed en 

de genade van het luisteren.  

Uitleg: Sietske van der Hoek.  

 

26 juni: ‘De stem van de reisgenoot’: als de 

ontmoeting op onverwachte wegen voert.  

Uitleg: André Fox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cameraopname 

Welkom in de Keizersgrachtkerk. Deze dienst wordt 

uitgezonden via internet. De beelden zijn live te 

zien en enkele weken nadien op het youtubekanaal 

van de Keizersgrachtkerk. Sprekers, zangers en 

musici komen in beeld. Bezoekers in de banken 

kunnen (op de rug) in beeld komen. De camera 

zoomt niet in op bezoekers. 
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Wij oefenen de liederen 

 

Muziek 

 

Begroeting 

 

Wij zingen: Hoe ver te gaan (VL 318)(15-II) 
 

 
 

Melodie A 

De zon zal hen niet steken overdag. 

Bij nacht_ de maan niet. 

Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt 

hen. 
 

Melodie B 

Omdat zij willen leven als nog nooit, 

angstig te moede 

zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 
 

Melodie A 

Niet hier hun vaderland, en schaamteloos 

wa_gen zij alles. 

Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
 

Melodie B 

Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, 

zal weer ontvlammen. 

Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
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Melodie A 

Hun stoet is zonder einde en getal. 

Tel_ maar de sterren. 

Zij weten van de stad met fundamenten. 

 

 

Beroep op God 

 

 

Wij zingen:Soms breekt uw licht 

(VL 454; 213-I) 

 

 
 

 

 

Waar het over gaat 

 

 

Verhaal 
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Wij zingen: Er is een land van dromen 

 

 
 

 

Tijdens het naspel kunnen de kinderen naar de 

kindernevendienst gaan.  

 

Als  

Wij lezen Ruth 1: 1-15 

Het geschiedde in de dagen van het richten der 

richteren dat er honger was in het land.Een 

man uit Bethlehem in Juda ging heen om als 

vreemdeling te wonen in de velden van Moab, 

hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.De naam van 

de man was Elimelek de naam van de vrouw 

Noömi, de naam van de twee zonen Machlon 

en Kiljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. Ze 

kwamen in de velden van Moab en bleven 

daar.Elimelek de man van Noömi, stierf, en zij 

bleef over, zij en haar twee zonen. 

Die deden Moabitische vrouwen op, de naam 

van de een was Orpa, en de naam van de 

tweede Ruth. En ze bleven daar ongeveer tien 

jaar.Ook die twee, Machlon en Kiljon,  stieven. 

Zo bleef de vrouw over zonder haar beide 

kinderen zonder haar man. 

Ze stond op.  

Zij en haar schoondochters, en ze keerde terug 

uit de velden van Moab, want ze had gehoord 

in het veld van Moab dat de HEER naar zijn 

volk had omgezien door hun brood te geven. 

Ze trok weg uit de plaats waar ze geweest was, 

en haar beide schoondochters met haar. Ze 
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gingen op weg om terug te gaan naar het land 

van Juda.  

Noömi zei tegen haar schoondochters: 

“Gaat, keert terug, 

ieder naar het huis van haar moeder. 

Moge de HEER jullie dezelfde trouw 

bewijzen zoals jullie hebt bewezen aan 

de doden en aan mij. 

Moge de HEER jullie geven dat je rust 

vindt een ieder in het huis van haar 

man.” 

Ze kuste hen, maar zij verhieven hun stem en 

weenden 

Ze zeiden tegen  haar:  

“Jazeker,  

met jou keren we terug naar je volk!” 

Maar Noömi zei:  

“Keert terug mijn dochters!  
Waarom zouden jullie met mij 
meegaan? Heb ik nog zonen in mijn 
schoot die jullie tot mannen zouden zijn?  
Keert terug mijn dochters, gaat!  
Ik ben immers te oud om van een man 
te zijn; zelfs al zou ik zeggen: “ er is 
hoop voor mij”, al zou ik nog deze nacht 
van een man zijn, en ook al zou ik zonen 
baren – Zouden jullie er dan op wachten 
tot ze groot geworden zijn, zouden jullie 
er dan van afzien een man toe te 
behoren? Nee, mijn dochters! Waarlijk 
zeer bitter is het voor mij meer dan jullie 
want de hand van de HEER is tegen mij 
uitgegaan”. 

Toen verhieven zij hun stem en weenden nog 
meer. Daarop kuste Orpa haar schoonmoeder, 
maar Ruth sloot zich bij haar aan. 
Ze zei:  

“Zie je schoonzuster keert terug naar 

haar volk, naar haar god, keer terug, 

achter je schoonzuster aan.” 

 

 

Wij zingen het vervolg van de lezing:  

 

Wijs mij niet af 
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Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten, 

en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad, 

waar jij je rust neemt, zal ik overnachten, 

in jouw bestaan ligt dat van mij vervat. 

 

Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen, 

jouw God is ook mijn wondervolle God. 

En waar jij sterft, zal ook mijn einde komen; 

ten slotte treft ons één en 't zelfde lot. 

 

Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden, 

begraaft men mij, nog steeds je bondgenooot. 

Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden, 

daar komt geen einde aan dan door de dood. 

 

Wij lezen verder  

Ruth 1:18-27 

 

Toen zij zag dat ze vastbesloten was  met haar 

mee te gaan, gaf ze het op tot haar te spreken. 

Zo gingen zij beiden tot ze in Bethlehem 

kwamen. En het geschiedde dat zei in 

Bethlehem kwamen , dat de hele stad over hen 

gonsde.  

De vrouwen zeiden: 

  “Is dat niet Noömi?” 

Maar zij zei tot hen:  

“Roept niet Noömi tegen mij, roept tot 

mij: Mara, want Sjaddai (de Almachtige) 

heeft het voor mij bitter gemaakt. 

Ik, vol ben ik heengegaan, maar leeg 

heeft de HEER mij doen terugkeren. 

Waarom zouden jullie tot mij roepen 

Noömi, nu de Heer zich tegen mij heeft 

gericht en Sjaddai mij kwaad heeft 

aangedaan. 
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Zo keerde Noömi terug, en Ruth de 

Moabitische, haar schoondochter, met haar. Zij 

die terugkeerde uit de velden van Moab. En zij, 

zij kwamen in Bethlehem bij het begin van de 

gersteoogst. 

 

Muziek 

 

Uitleg 

 

Wij zingen: Dat wij onszelf gewonnen geven 

(NLB 816) 
 

 

 
 

2. Dat wij versteende zekerheden 

verlaten om op weg te gaan. 

Dat niet de greep van het verleden 

ons achterhaalt en stil doet staan. 

 

3. Omdat de huizen die wij bouwden 

geen onderkomen kunnen zijn. 

Omdat het bloedeloos vertrouwde 

ons achterdochtig maakt en klein. 

 

4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 

dat wij van elke dwang bevrijd 

naar onbekende plaatsen reizen. 

Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 

Rond de tafel 

 

Mededelingen 

Collectes:  1. Wereldvluchtelingendag 

 2. Eredienst 

 3. Werk in eigen gemeente 

Muziek 
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Voorbeden 

 

 

Wij zingen als tafelgebed: Vieren is je hart 

verwarmen 

 

 
 

Vieren is met open handen 

vrij ontvangen wat er komt,  

wat verkild is en verstomd 

aan nieuw vuur laten ontbranden. 

 

Vieren is je laten dragen 

door genade, door elkaar, 

door een lied en een verhaal, 

er is ruimte voor je vragen. 

 

Vieren is breken en delen, 

hoop, vertrouwen, klein of groot, 

deel je warmte, deel je brood. 

Laten we de toekomst spelen. 

 

 

Nodiging 

 

 

Viering 

 

 

Dankzegging 
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Wij zingen als slotlied:  

Ooit in schaduw van rozen (VL 916) 

 
 

Zegen 
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Muziek 

 

Na de dienst is iedereen welkom in de 

benedenzaal voor koffie, thee en vruchtensap. 
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Aan deze dienst werkten mee: 

Liturgen:  Nelien Nugteren  

Uitleg en viering:  Andre Fox 

 

Zanggroep o.l.v. Diederick Koornstra 

Piano, orgel Aja Leemans 

 

Aanduiding van de liederen: 

Bundel I en II: 

Liturgische gezangen voor de viering van de 

eucharistie, Gooi en Sticht, Baarn 

VLB: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen 

op teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn, 

Kampen. 

NLB: zingen en bidden in huis en kerk 

Interkerkelijke stichting voor het Kerklied – Den 

Haag 

 

'Wijs mij niet af': 

tekst (Fries): Fedde Schurer 

vertaling: Margryt Poortstra 

melodie: soeur Anne-Christien 

 

‘Vieren is je hart verwarmen’: 

tekst:  Margriet Spoelstra 

muziek: Diederick Koornstra  

 

Lezing uit ‘Ruth’: 

vertaling: André Fox 

 

 

 

Kaarsje aansteken 

Voor of na de dienst kunt u in de stilteplek  

een kaarsje aansteken en daar even stil bij staan  

of zitten. Tijdens de diesnt steken we een kaars 

van verbondenheid aan. Zodat we weten dat we 

overal kerk zijn, op de Keizersgracht maar ook 

overal online. Zet vooral – als u dat wilt –  

ook thuis een kaarsje klaar. 

 

 

Voorbeden 

In de stiltehoek ligt het voorbedenboek Hierin kunt 

u een naam van een persoon of een intentie 

schrijven. Deze zal worden genoemd  

in de voorbeden in de dienst. 

Ook kunt u voorbeden aanvragen  

tot 30 minuten voor aanvang van de dienst  

via voorbeden@keizersgrachtkerk.nl 

 

mailto:voorbeden@keizersgrachtkerk.nl

