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INLEIDENDE BIJBELTEKST

Psalm 1 in een vertaling van Paul Begheijn jr.

PSALM 1

Hoe gelukkig is de mens 

die gaat en staat en rust met God.

Hoe bedrogen wordt de mens

die raad en baat niet vindt bij God

Wie met hoofd en hart en ziel

zicht diep doordingen laat

van God,

gedijt als een boom,

die aan stromend water wortelt, 

in God.

En  alles zal goed zijn,

en alles zal goed zijn

en wat er ook is,

het zal goed zijn.

Alles wat méér wordt gezegd 

is als kaf in de wind: 

teveel.

Grootspraak en leugen verwaait, 

ongerechtigheid 

staat te kijk.

God kent onze wegen. 

Niets weerhoudt God ervan 

om met ons mee te gaan.
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GEBED

God van ons mensen,

De wereld draait door, elke dag opnieuw.

Elke ochtend, wordt het toch maar mooi weer licht;

elke avond valt het donker van de nacht.

Er lijkt niet veel te veranderen:

pandemie, angst, onwetendheid, boosheid, ziekte en soms dood.

Werkeloosheid, ontslagen, onzekerheid.

Oorlog, dreiging, terreur en geweld.

Aardbevingen, ongewenst gedrag en ongelukken.

Elke dag op nieuw.

En toch, en toch:

Mensen staan op, zoeken hun weg.

Willen leven, een beter leven, een goed leven.

Kleine wonderen gebeuren:

een handreiking hier, praten over vrede daar.

Iemand die beter wordt, tegen alle verwachting in.

Elke dag op nieuw.

God U kent onze wegen,

Niets weerhoudt U ervan 

om met ons mee te gaan.

AMEN
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BIJBELLEZING

Uit Ruth het 1e hoofdstuk de verzen 18, 19 en 20 .

Naomi zag dat Ruth vastberaden was, om met haar mee te gaan

en drong niet langer aan.

Zo gingen ze samen verder, terug naar Bethlehem.

Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien.

Overal in de stad,

Riepen de vrouwen:

Dat is toch Naomi?

Maar Naomi zei tegen hen:

Noem me niet Naomi, 

noem me Mara, 

want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt.

BIJBELLEZING

En uit Ruth 4, de verzen 14 t/m 17. 

 

De vrouwen zeiden tegen Naomi

Geprezen zij God,

die jou vandaag iemand gegeven heeft,

die voor je zorgen zal.

Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan.

Hij zal je levensvreugde geven 

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 na de jongen op haar schoot

En bleef hem vanaf dat moment verzorgen.

De buurvrouwen gaven hem zijn naam.

Naomi heeft een zoon gekregen

Zeiden ze

En ze noemden hem Obed.

Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.
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OVERDENKING

Zusters en broeders,

Een sombere tekst. Een ontevreden

vrouw, die Naomi. Noem me maar

Mara zegt ze  - bittere -, want ik

heb zoveel ellende gekend.

In haar jonge jaren was Naomi een

leuk meisje om te zien.

Er straalde zo'n levendigheid en

vrolijkheid van haar af, dat de

mensen spontaan begonnen te

glimlachen als ze haar zagen. En ze

noemde haar Naomi, wat zoiets

betekent als: 'lief ding'. 

Wat ze ook deed, Naomi kwam er

wel mee weg. Wanneer ze je

aankeek met haar grote bruine

ogen, die soms zo ondeugend kijken konden, maar soms ook zo onbevangen,

alsof ze van de prins geen kwaad wist, dan vergaven de mensen haar alles.

Naomi zo leek het, had alles mee in het leven: de mensen hielden van haar.

 

Naomi ouder werd trouwde ze met Elimelek, die dol op haar was en dat ook z'n

leven lang bleef. Het enige wat hij niet begreep, was dat Naomi uit al die

jongens die een oogje op haar hadden juist hem uitgekozen had. Hij bleef er

zijn hele leven verbaasd over. Ze kregen twee zoontjes en met z'n vieren

waren ze gelukkig.

Toen kwam de hongersnood. In het begin was het nog te verdragen, maar

later niet meer. Kinderen en volwassenen raakten uitgemergeld en stierven

van uitputting. De hongersnood ging niet aan Naomi en haar gezin voorbij.

Maar zoals altijd, was Naomi niet voor één gat te vanen en ze besloot met haar

gezin te vertrekken naar een land waar nog volop voedsel was. En als Naomi

iets besloot, dan gebeurde dat. Zo vertrokken ze naar Moab.

De achterblijvende familieleden en vrienden voelden dat als verraad. Ze lieten

het Naomi ook voelen: dat ze hun in de steek liet, juist in zo'n kritieke periode.
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Maar Naomi ging als altijd haar eigen weg: haar gezin zou overleven, dat ging

haar voor alles.

In Moab bouwde ze een nieuw bestaan op. Dat lukte wonderwel. Haar zoons

werden ouder, kregen een vriendin en trouwden. Maar toen sloeg het noodlot

toe, en ditmaal wist Naomi geen weg om daaraan te ontsnappen.

Eerst stierf haar man, en niet lang daarna haar beide zoons, die nog maar net

getrouwd waren.

En Naomi, de sterke, kon voor het eerst het leven niet naar haar hand zetten.

De mensen in Moab zagen haar, de vreemdelinge dikwijls alleen gaan,

onbuigzaam fier. En dan ze zeiden tegen elkaar: die, komt er wel weer boven

op.

Maar in Naomi's hart onweerde het, stormde het. In stilte mopperde ze op

God, en noemde Hem de grote afwezige en ze verbeet haar eenzaamheid.

Verdriet en eenzaamheid maken klein. 

Zo kwam het dat Naomi na een aantal jaren besloot terug te keren naar Israël.

Haar beide schoondochters Orpha en Ruth stonden erop met haar mee te

gaan: je laat een oude door het leven gebroken vrouw toch niet alleen gaan.

Maar halverwege de reis drong het tot Naomi door dat Orpha en Ruth in hun

eigen land, Moab beter af zouden zijn dan als weduwen zonder familie in een

vreemd land. En gerijpt als ze was door het leven, dacht ze niet aan zichzelf,

maar aan de twee jonge vrouwen en stuurde hen terug.

Orpha ging. Ruth niet, ze bleef.

Haar liefde voor Naomi was groter dan haar eigen belang.

Zo kwam Naomi berooid terug in haar vaderland. 

De mensen begroetten haar hartelijk en noemden haar naam.

Maar Naomi zei:

noem mij geen Naomi meer,

maar Mara, want ik ben geen 'lief ding' meer,

het leven heeft mij alleen maar bitter gemaakt.

In dit alles doorleefde Naomi het levenslot van zoveel mensen, ook in onze

tijd.

Jarenlang voerde Naomi stil van binnen haar eigen strijd met haar bitterheid.

Weinigen zagen het, maar Naomi doorleefde het, stap voor stap, want

bitterheid een zware weg om te gaan, waarvan je geen kilometer kunt
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overslaan.

Het gebeurde dat Ruth haar schoondochter, een man trof die haar trouwde. En

niet lang daarna kreeg Ruth een kind.  Ruth legde het kind op de schoot van

Naomi en zei: “Jij zult het kind verzorgen.”

Dat brak de bitterheid in Naomi en zij werd zacht en teer door het kleine kindje

op haar schoot.

En toen, veel later, Naomi stierf, was ze opnieuw voluit Naomi, een lieflijke

vrouw.

Nee, mooi was ze misschien niet meer, met al die rimpels en lijnen in haar

gezicht. Ze was mooi geworden van binnen.

Volgens de Joodse overlevering gaat het verhaal nog een stukje verder:

Toen Naomi aankwam bij God, zei God tegen haar:

Naomi je hebt niet voor niets geleefd,

je bent geworden die je eigenlijk was:

een lieve vrouw.

Woon daarom voorgoed in mijn huis van licht

en verspreid er de mildheid en de zachtheid,

die je tijdens je leven veroverd en ontvangen hebt.

Naomi woont daarom nog steeds bij God

en ze leeft er van Gods glimlach, die op haar rust.

AMEN

Lied van Ruth (787), niet bekend wel een mooie tekst
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BIJBELLEZING

Handelingen, hoofdstuk 16 de verzen 12 t/m 15,

waarin Paulus en Silas centraal staan.

Vandaar reisden we naar Filippi, 

een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. 

In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, 

bleven we enkele dagen.

Op Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, 

want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was.

We gingen zitten en spraken met de vrouwen,

die daar bijeen waren.

Eén van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira, 

die in purperstoffen handelde; 

ze heette Lydia en vereerde God. 

God opende haar hart voor de woorden van Paulus. 

Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, 

nodigde ze ons uit met de woorden:

wanneer u er van overtuigd bent,

dat ik in God en Jezus geloof,

neem dan bij mij uw intrekt.

Ze drong er bij ons sterkt op aan.

BIJBELLEZING

En uit hetzelfde hoofdstuk, de verzen 39 en 40.

De stadsbestuurders gingen zelf naar de gevangenis, 

spraken op vriendelijke toon tegen Paulus en Silas 

en lieten hen vrij,

met het verzoek uit de stad te vertrekken.

Paulus en Silas verlieten de gevangenis 

en gingen naar het huis van Lydia,

waar ze de gelovigen aantroffen. 

Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, 

vertrokken ze.
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O V E R D E N K I N G

Zusters en Broeders, 

Het verhaal van Lydia

de purperverkoopster,

een verhaal waarin

een  z e l f s tand ige

vrouw centraal staat.

Wat een boeiend leven

zal Lydia hebben

gehad. Veel contacten

en van niemand afhankelijk. 

Maar, ze wordt niet helemaal door dat zakendoen en werk opgeslokt. Ze neemt

ook tijd voor andere dingen. Daarom gaat ze op de sabbatdag en dat is

zaterdag, naar de rivier net buiten de stadspoort. Daar komt ze samen met

een aantal vrouwen. Om met elkaar over de verhalen van de God van Israël te

praten. Om samen te bidden en weer gesterkt verder te kunnen.

Blijkbaar is die plek bij de rivier plaats waar de Joden van Filippi hun

samenkomsten houden. Er zijn in de romeinse plaats Filippi niet zo erg veel

joden, mogen we concluderen uit het feit dat er geen mannen bij zijn. Volgens

de Joodse inzettingen moeten er namelijk minstens tien mannen zijn voor een

samenkomst.

Deze vrouwen storen zich niet aan aantallen en zij komen bij elkaar op deze

plaats aan de rivier.

Dan komt er een groepje vreemdelingen bij hen zitten.

Het is ook helemaal niet toevallig, dat Paulus en enkele volgers nu net naar die

plek bij de rivier, toe zijn gegaan. Elke keer als een apostel een nieuwe stad

bezoekt, gaat hij als eerste naar de synagoge. Komend uit en eigenlijk zelf nog

staand in die joodse traditie is dat de plaats voor religieuze ontmoeting, waar

ze hun verhalen kwijt kunnen.

Wij zijn al gauw geneigd om te denken in termen van christelijke gemeenten,

zoals wij die kennen. Maar in die tijd bestond die eigenlijk nog niet. Er was wel

een groepje mensen, die rondtrokken en vertelde van Jezus en een steeds

grotere groep mensen die zich bij hen aansloot. Er ontstond binnen het

jodendom een stroming die je in die beginfase 'Jezusbeweging' zou kunnen

noemen.
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Samen praten ze. Eerst over de God van Israël en dan over die bijzondere

mens Jezus. Lydia hoort toe en wordt gegrepen door wat ze hoort. Ze laat zich

dopen en daarmee wordt ze eén van volgers van de Jezusbeweging. Ze is

daarmee de eerste in Filippi.

En dan dat laatste stukje. Ze nodigt Paulus en zijn volgers uit bij haar te

logeren. Maar ze heeft geen man, dat kunnen we concluderen uit het laatste

zinnetje van de bijbeltekst: 'en ze dwong ons ertoe' Het was in die tijd

namelijk niet gebruikelijk om als man bij een vrouw alleen op bezoek te gaan,

laat staan te logeren.

Toch komen ze. Uiteraard gebeurt er niets bijzonders, want anders was het

zeker wel opgeschreven.

Ze vinden onderling vertrouwen, dat gevoel van samen zusters en broeders

zijn, doorbreekt een gewoonte. En dat komt nog een keer terug in het verhaal

van Lydia.

Ze ontvangt, een stuk verder op in het verhaal, Paulus nog een keer, die heeft

dan net in de gevangenis gezeten. Het hoe en waarom laten we vanochtend,

maar even buiten beschouwing. 

Zonder dat er nog over die eerder genoemde geschreven of ongeschreven

regels wordt gepraat, vindt Paulus een veilig onderkomen bij Lydia.

Hij praat met de broeders. Wat betekent dat die zogenaamde Jezusbeweging

in Filippi ondertussen is gegroeid.

Typisch overigens, de eerste die zich in Filippi aansluit bij de die

Jezusbeweging is Lydia en er staat nu expliciet dat er gepraat wordt met de

broeders.

Het lijkt me sterk dat Lydia in haar eigen huis, daar niet ook is bij geweest,

maar vooruit.

Ze praten en Paulus steekt ze een hart onder de riem: bemoedigd ze, spreekt hen

moed toe en dan is het weer tijd om te vertrekken. De ontmoeting zit er op.

AMEN

828 Lied voor Lydia, niet zo bekend, maar groot in geloof
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GEBED/ONZE VADER

God van ons mensen, wees ons nabij

op al die momenten, dat we door bitterheid of verdriet,

angst of woede worden overvallen.

Wanneer we ons buiten gesloten hebben of uitgestoten voelen.

Geef ons kracht wanneer dierbare mensen ons ontvallen,

en we de gebrokenheid van het leven voelen.

God en geef ons dan de kracht en medemenselijkheid,

die Naomi in haar leven mocht ondervinden.

Want dan kunnen we de toekomst tegemoet treden

met moed en openheid en liefde en een glimlach,

voor ons en iedereen die dit kan gebruiken.

God en geef ons de openheid en het geloof van Lydia,

om een wereld te creëren volgens Uw inzettingen.

Waar iedereen welkom is 

en een plek heeft om het hoofd neer te leggen,

voldaan van eten en drinken.

Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw

koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zoals ook op

aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in

eeuwigheid.

AMEN
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