RUIMTEVIERING
veerkracht en lichtheid

17 januari 2021 16.30 uur
Livestream vanuit de Johanneskerk in Amersfoort
Een Oecumenische viering van de Raad van Kerken Amersfoort

Introductie
De coördinatiegroep van de Ruimtevieringen heeft zich, ondanks de ruimte die geboden
wordt voor religieuze samenkomsten, aangesloten bij het overheidsbeleid inzake de
indamming en bestrijding van het Covid-19 virus dat Corona veroorzaakt. Dat betekent dat
de viering niet in persoon kan worden bijgewoond in de Johanneskerk. De
voorbereidingsgroep zal de viering via een livestream aanbieden. Alleen de direct
betrokkenen zullen in de kerkzaal aanwezig zijn er daarbij de passende
voorzorgsmaatregelen betrachten. Gegeven deze beperkingen wensen we iedereen een
mooie viering.
Direct aansluitend aan deze viering wordt een Zoom-bijeenkomst gehouden voor iedereen
die elkaar wil zien, spreken, ontmoeten via dit medium.
De link die u daarvoor aansluitend aan de viering kunt aanklikken is deze:
https://us02web.zoom.us/j/84749932549?pwd=MDJsOURCYjlhVXYrNXZlTXd3ejRzdz09
Meeting ID: 847 4993 2549
Passcode: 323047

Wacht tot u wordt toegelaten tot de bijeenkomst.
Waarover het gaat vandaag.
“Van God wil ik zwijgen”
Miljoenen spreken woorden over G-O-D. Wat weten we eigenlijk over God? Een Hij, een Zij,
een Het? Machteloos of almachtig? Kunnen we God voor ons eigen karretje spannen?
Meister Eckhart, middeleeuws mysticus, schreef “wij bidden God dat wij van God leeg
mogen worden”. Daar leggen we het verhaal van Elia naast; hoe, wat en wie is God?
Misschien durven we God benoemen met de woorden “veerkracht en lichtheid”.
Voorbereiding: Simon Schoon, Han Vermeer, Froukje Orsel, Hennie Vleugel
Voorganger: Simon Schoon
Bloemen: Elly Engwerda en Janneke Zenderink
Gebed: Hennie Vleugel
Zang: Riemer Poortstra en Jelly Douma
Piano: Jan Houtman
stream/techniek: Jan Vos, Jens Bernilicke
Voorplaat: linosnede “veerkracht en lichtheid” (2019) Han Vermeer
Collectedoel
Collectedoel vandaag: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland (kerkinactie)
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Medische zorg is er
nauwelijks. Het is er onveilig en er is veel geweld. Bij aankomst worden ze welkom geheten
en krijgen voedselpakket, water en kleding. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten
het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.
Geef of doneer op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/kerstcollecte-kerk-in-actie-eenbeter-leven-voor-vluchtelingenkinderen-in-griekenland/

ORDE VAN VIERING
Intochtlied.
Als ze je vragen (t. Ellen Faber, m. Ellen Faber/Jelly Douma)
Als ze je vragen, waar kom je vandaan
Zeg hun dan, ik kom uit het licht
Van de plaats waar het licht uit zichzelf is ontstaan
Het ging staan en verscheen, mijn evenbeeld
DE KAARS
De paaskaars wordt ontstoken.
De voorganger en de anderen met een rol staan en roepen hun naam hardop alsof je je
voorstelt en zegt: ik ben er ook.
Zo zijn we gehoord, gezien, verbonden.
De voorganger licht de fascinatie rond het thema toe
De voorplaat en het bloemstuk worden toegelicht
KYRIE
een uitgesproken tekst uitmondend in een gezongen
GLORIA met beweging
God, dank. Gij laat leven
Het tintelt in mijn ziel
Mijn vingertoppen uit
BIJ HET WOORD
Bijbelprocessie
Mensen van God (592a ZZZ) t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers
Niet als een storm als een vloed
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God
niet als een schot in het hart
Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods
Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht

LEZEN
1 Koningen 19:3-8 (NBV)
Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij
zijn knecht achter een zelf trok hij een dagreis de woestijn in. Daar ging hij onder een
bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: “Het is genoeg geweest ENE. Want ik
ben niet beter dan mijn voorouders”. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam
een engel die hem aanraakte en zei: “Word wakker en eet wat”. Elia keek op en ontdekte
naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij
had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de ENE
kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: “Sta op en eet wat, want anders is de reis ter
zwaar voor je”. Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit
voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de
berg van God.
ZINGEN Op mijn levenslange reizen (ZZZ lied 47) t. Huub Oosterhuis m. Tom Loewental
Op mijn levenslange reizen
twijfel donker achtervolgt mij
liefde blind holt voor mij uit
zing ik steeds op and’re wijzen
over wie ik niet kan spreken
zing ik “ooit mijn hart te breken
ooit mijn hart voor jou te breken”
Opgereisd pas halverwege
met een keel kapot gezongen
met een hart voor wie gebroken
kruip ik onder doornen struiken
druk mijn ogen in de aarde
smeek dat nu het eind zal komen
smeek de dood dat hij zal komen
Spoorloos trok voorbij de twijfel
waar ik lag de liefde keerde
zag mij bracht mij drank en spijze
deed mij opstaan uit de dood
nog een leven zal ik reizen
nooit meer zonder reisgenoot
LEZEN
1 Koningen 19:9-13 (NBV)
Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de ENE zich tot
hem met de woorden: “Elia, wat doe je hier?” Elia antwoordde: “Ik heb me met volle
overgave ingezet voor de ENE, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben
uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik
ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien”.

“Kom naar buiten” zei de ENE “en treed hier op de berg voor mij aan”. En daar kwam de ENE
voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de ENE uit, die de bergen spleet en de
rotsen aan stukken sloeg maar de ENE bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag
kwam er een aardbeving, maar de ENE bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving
was er vuur, maar de ENE bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van
een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar
buiten en ging in de opening van de grote staan en daar klonk een stem die sprak: “Elia, wat
doe je hier?”
Overwegen en overdenken door de voorganger
ZINGEN Door de wind, door de regen (Stef Bos); zang en piano door Jelly Douma
Ik zie je voor me met m'n ogen dicht
Ik kan je voelen met m'n hart op slot
Ik hoor je praten maar je bent er niet
Nee, je bent er niet
En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen
En je mag nog niet sterven want ik
Kan je niet missen
Ik kan je niet missen
Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou ben ik nooit alleen
Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten
Wat in mijn ogen staat geschreven
Je moest eens weten
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen
Ik kan alleen zingen
Door de wind
Door de regen
COLLECTE
Mandje 1. Kerken in Actie, vluchtelingenkinderen in Griekenland, collectedoel toegelicht
Mandje 2. Doneren voor de vaste kosten van de ruimtevieringen
RUIMTE VOOR GEBED
De gebedsvoorganger noemt de intenties die vooraf opgegeven via mail of in het schrift naar
voren zijn gebracht en gaat voor in gebed.
Na een kort moment voor de eigen stille intenties bidden we op de plaats het
ONZE VADER
• eenmaal uitgesproken
• eenmaal uitgesproken met beweging

•

eenmaal in beweging op muziek (Summer 78 Yann Tiersen)

SLOTLIED Vertrouwen (ZZZ 552) t. Marieke van Baest m. Teresa Takken
Een maaiveld in het morgenlicht
een maaiveld in het morgenlicht
hier lees ik leven bij elkaar
hier lees ik leven bij elkaar
volledig weet ik jou nabij
volledig weet ik jou nabij
geborgen in ons ik en Gij
wordt trouw en vriendschap steeds meer waar
geborgen in ons ik en Gij
wordt trouw en vriendschap steeds meer waar
zo sta ik voor Jouw aangezicht
zo sta ik voor Jouw aangezicht
ZEGEN en doven paaskaars
GEDICHT (uitgesproken)
De God die slechts vier woorden kent (Hafiz, Soefi Mysticus 14e eeuw)
Ieder
Kind
Kent God
Niet de God van namen
Niet de God van “dat mag niet”
Niet de God die ooit iets vreemds deed
Maar de God die slechts 4 woorden kent
En die steeds herhaalt, zeggende
KOM DANS MET MIJ
Kom, Dans
ONTMOETING
u kunt meedoen via deze link:
https://us02web.zoom.us/j/84749932549?pwd=MDJsOURCYjlhVXYrNXZlTXd3ejRzdz09

VERDIEPEND NAGESPREK
Op woensdag 20 januari om 20.00 zal er een verdiepend gesprek rond het thema
“vertrouwen” plaatsvinden via een Zoom-sessie. Guus Timmerman en Henriette Hogenkamp
begeleiden het gesprek.
Wilt u daaraan deelnemen dan kunt u zich hiervoor aanmelden per mail bij
abtimmerman8@gmail.com
VOLGENDE RUIMTEVIERING
Op zondag 21 februari 16.30 uur cf.de richtlijnen van de Rijksoverheid voor niet religieuze
bijeenkomsten.
De livestream b lijft minimaal 14 dagen na uitzending beschikbaar via www.ruimteviering.nl

