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Welkom in deze kerk, wie je ook bent en vanwaar je ook komt! 
Op Pinksteren herinneren we ons dankbaar dat onze kerk ooit gewijd 
is aan de Heilige Geest (de Heilige Geest-kapel). Al sinds 1300 
hebben mensen hier gerouwd en gefeest, geluisterd, gebeden en 
nagedacht over hun leven.   
 
Pinksteren, dat is zeven keer zeven dagen na Pasen. Het feest van 
Pinksteren heeft haar wortels in het Joodse Wekenfeest, feest van de 
oogst. In de synagoge wordt dan het boekje Ruth gelezen, over 
oogsten en vrucht dragen. Wij sluiten daar dit jaar bij aan en lazen 
vorige week hoofdstuk 1 en 2 uit Ruth, en vandaag hoe het verder 
gaat: hoofdstuk 3 en 4. We vieren de vele vruchten van de Geest die 
we om ons heen zien: liefde, vreugde, geduld, moed, wijsheid. 
 
Mis je iemand? Is er iemand die je in het bijzonder kracht en troost 
toewenst? Steek een kaarsje op! Licht van Christus voor wie moe en 
verdrietig zijn.  
 
Na afloop is er koffie, als het weer het toelaat drinken we dat buiten, 
in de Langestraat. 
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Het luiden van de klok 
 
Muziek om te beginnen: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 
 

v. onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v. God zij geprezen met ontzag 
a. HIJ DRAAGT ONS LEVEN DAG AAN DAG. 
v. Hij droeg ons door de diepte heen, 
 bij Hem de weg van bevrijding  
a. ZIJN NAAM ONZE VREDE. 
v. voor jullie allen: licht en vrede! 
a. LICHT EN VREDE! 
v.  Amen. 
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706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest 

 
 3. Zing mee, wij zijn door deze Drie 
  in vuur en vlam gezet, 
  nu Pinksteren de vrijheid geeft 
  te zeggen wie ons redt! 
  Ook wij hebben het juk gekend 
  van Adams erfenis. 
  Laat horen hoe die zware last 
  ons afgenomen is. 
 
 4. Wij dansen mee met deze Drie, 

op weg van feest tot feest. 
Een jubelzang gaat in het rond 
om Vader, Zoon en Geest. 
De liefde, het geloof, de hoop, 
zij leiden tot dit lied: 
verweven met ons leven is 
de dans van deze Drie! 
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Gebed om ontferming 

 

Kyrie & gloria gezongen 

(Cees-Willem van Vliet, op basis van lied 270 a) 
 

 

  

 
v.  Wij danken U, God,  

om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij! 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij loven U, Christus,  

Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming met heel de wereld. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,  

help ook ons, nu en altijd. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
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Gebed van Pinksteren 

 
 
v. Eeuwige, God, open ons hart voor uw Heilige Geest, 

verlicht ons en maak ons één. 
Kom de aarde herscheppen en de mensen vernieuwen  
door de kracht van uw liefde,  
de taal die alle mensen en alle volken verstaan 
en waarin ze U mogen herkennen - 
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,  
die met U en met de Geest leeft en regeert  
in de eeuwen der eeuwen. 

g. AMEN 
 
Lezing van deel twee van het boek Ruth, hoofdstuk 3 en 4 
 
Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: 
‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan?  
Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons.  
Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen.  
Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer.  
Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken.  
Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij zich neerlegt,  
en dan moet je naar hem toe gaan,  
de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen.  
Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen.’  
Ruth antwoordde: ‘Ik zal doen wat u mij zegt.’  
Ze ging naar de dorsvloer  
en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen.  
Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, 
en legde zich te slapen tegen een hoop gerst.  
Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe,  
sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen.  
Midden in de nacht schrok hij wakker,  
draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen.  
‘Wie is daar?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, Ruth,’ zei ze.  
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‘Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden.’ 
‘Moge de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij.  
‘Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan.  
Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk.  
Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt;  
iedereen in de stad weet immers dat je een krachtige vrouw bent.  
Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.’ 
En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen.  
Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op,  
want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest.  
Hij zei: ‘Pak je omslagdoek en houd hem open.’  
Dat deed ze, en hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen.  
Daarna ging hij naar de stad.  
Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan.  
Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had.  
‘Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, “want,” zei hij,  
“je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen.”’  
Daarop zei Naomi: ‘Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, 
mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten  
voordat hij de zaak geregeld heeft.  
 
Boaz was intussen naar de poort gegaan  
en (…) sprak tot de oudsten en alle anderen die daar waren:  
‘U bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het gehele bezit van Elimelech 
en dat van Kiljon en Machlon koop.  
Daarmee neem ik ook Ruth tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, 
om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land.  
Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten 
en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van.’  
‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren,  
‘daarvan zijn wij getuige. De HEER geve dat de vrouw die in uw huis komt  
zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt,  
zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Betlehem zal voortbestaan. 
Moge uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda,  
en wel door de kinderen die de HEER u bij deze jonge vrouw zal geven.’ 
Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar.  
De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon.  
De vrouwen zeiden tegen Naomi:  
‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft  
die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan!  
Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent,  
want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, 
heeft hem gebaard.’  
Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 
De buurvrouwen gaven hem zijn naam.  
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‘Naomi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. 
Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. 
 

 
Lied 689   (in z’n geheel door allen gezongen) 
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2. Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, 
zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, 
zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 

3. Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, 
de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht, 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, 
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 

 
Lezing uit het evangelie naar Johannes 20: 19-23   (allen staan) 
  
Op de avond van die eerste dag van de week  
waren de leerlingen bij elkaar;  
uit angst voor de Judeeërs hadden ze de deuren op slot gedaan.  
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede voor jullie!’  
Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij.  
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.  
Nog eens zei Jezus: ‘Vrede voor jullie!  
Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo stuur Ik jullie.’  
Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 
‘Ontvang de heilige Geest. 
Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven;  
als jullie eraan vasthouden, dan worden ze vastgehouden.’ 
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(refrein lied 616) 
 
Verkondiging 
 
Muziek  Passacaglia on an Old English Tune (attr. to Thomas 
   Tallis), Rebecca Clarke (1886-1979) 
 

 
VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 

 
672: 1, 4, 6 Komt laat ons deze dag 
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4 Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij ’s Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus’ beeld, 
door woord en brood en wijn. 
 

6 Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 

 
 
Voorbeden, telkens beantwoord met: 
a. HEER VERHOOR ONS! 
 
 
Dankgebed aan tafel (staand) 
 
Gij die mensen bijeenroept, hier en overal ter wereld –  
kom over ons met uw Geest 
Gezegend zijt Gij, om licht en levensadem,  
om mensen die leven uit kracht van U,  
om Jezus van Nazareth, uw kind, die ons tot voorbeeld werd. 
Die toegewijd en trouw de weg van liefde ging,  
die op de avond voor zijn dood maaltijd hield met zijn leerlingen,  
een brood nam, de zegen uitsprak, het brak en rondgaf en zei:  
Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt;  
doet dit tot mijn gedachtenis. 
En na de maaltijd nam Hij de beker en zegende God. 
Hij liet de beker rondgaan zeggend: Drinkt allen hieruit,  
want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,  
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 
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Gij die mensen bijeenroept, hier en overal ter wereld,  
Die ons raakt met uw woord,  
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die ons kent van gezicht en onze namen niet vergeet, 
kom over ons met uw Geest, uw levensadem,  
de liefdeskracht waaruit Christus heeft geleefd  
en maak ons, als Hem, tot kinderen van U. 
 
U ZIJ DE HEERLIJKHEID IN ALLE EEUWEN! 
 
Gezegend die komt in uw Naam,  
Hosanna de Zoon van David. Maranatha! 
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Vredegroet - we wensen elkaar vrede toe  
 

Nodiging  
Het brood wordt gereikt met de woorden: ‘Brood uit de hemel’ of ‘Lichaam 
van Christus’, de wijn met de woorden: 'Zo wil de Heer bij u zijn', of: 'Bloed 
van Christus'. Je kunt dat in geloof aanvaarden door ‘Amen’ te antwoorden. 
Als je geen alcohol gebruikt vraag dan om druivensap, ook dat staat klaar. 
Hetzelfde geldt voor glutenvrij brood. Wie liever geen brood en wijn 
ontvangt kan ofwel blijven zitten en zich evengoed verbonden weten met 
de anderen, of naar voren komen om de zegen te ontvangen in plaats van 
brood en wijn.  

 

Als brood en wijn gedeeld worden klinkt:  

Elegie, Alexander Glasunow (1865-1936) 

 
Danklied 691 (staande) 
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2. De Geest van God is als een vuur, 
 als vlammen felbewogen, 
 verterend wat aan onrecht leeft, 
 een gloed vol mededogen. 
 Een vonk van hoop in onze nacht, 
 een wenkend licht dat op ons wacht, 
 een warmte in hart en ogen. 

 
3. In stilte werkt de Geest van God, 

 stuwt voort met zachte krachten, 
 een wijze moeder die ons hoedt, 
 een bron van goede machten. 
 Zij geeft ons moed om door te gaan, 
 doet mensen weer elkaar verstaan, 
 omgeeft ons als een mantel. 

 
Slotgebed en zegen 
 
v. Dat in ons huis mag zijn  
 de Geest van liefde en vriendschap! 
g. DAT IN ONS HUIS MAG ZIJN  
 DE GEEST VAN GEDULD EN HOOP! 
v. Dat in ons huis mag zijn 
 de Geest van moed en kracht! 
g. DAT IN ONS HUIS MAG ZIJN  
 DE GEEST VAN WARME AANDACHT 
v. Dat in ons huis mag zijn  
 de Geest die heelt en beschermt 
g. DAT IN ONS HUIS MAG ZIJN DE GEEST  
 DIE INSPIREERT EN AANVUURT 
v. Dat in ons huis mag zijn de Geest die leven doet! 
 
v. zegen   

a.     AMEN           

         
We gaan zitten om te luisteren naar de muziek ten besluit:  
 Allegro uit Vioolsonate h-moll, J.S. Bach 
 

+ 
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Marc Chagall: Ruth bij Boaz op de dorsvloer 

 
COLLECTE: In de maanden mei en juni is de collecte bestemd voor 

het gezamenlijke project van de Protestantse 
Gemeente Amersfoort: Vakantiegeld delen. Voor 
ieder die geen financiële mogelijkheid heeft om in 
de zomer een dagje weg te gaan en dat juist zo 
goed zou kunnen gebruiken. De andere helft van de 
collecte is bestemd voor de Amersfoortse Zwaan. 
Digitaal via deze QR code, contant in de orgelpijp bij 
de uitgang of maak uw gift over via  NL 13 INGB 

0000542598 t.n.v.  Amersfoortse Zwaan o.v.v. Pinksteren 2022 


