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RUIMTEVIERING zondag 21 februari 2021   
Hartelijk welkom in deze Oecumenische Ruimteviering, die 
uitgaat van de Raad van Kerken van Amersfoort. De vieringen 
van december tot mei hebben als thema: ‘In vertrouwen 
leven.’ Klimaatverandering, Corona, aanslagen: er is veel dat 
ons vertrouwen op de proef stelt. Wat biedt houvast, waar 
kunnen we zekerheid aan ontlenen? 

We zijn dichtbij huis begonnen met het thema Ruimte. Met de 
vraag: hoe ervaar jij Ruimte in een tijd van lockdown? Twee 
kanten kwamen naar voren: de dankbaarheid om veilig te 
mogen zijn in de eigen ruimte, en de beklemming van het op 
slot zijn. Ons lichaam, ons sociale leven, het leven in de stad, 
het is allemaal beperkt. We bewegen ons in deze viering van 
die beklemming en stilstand naar vertrouwen en nieuwe 
ruimte om in te leven. Noach en zijn familie in de ark brachten 
ons op het beeld van de vogel. Je ziet hoe Nineke Karsemeijer 
dit beeld naar onze tijd, onze stad heeft gebracht. De vogel 
van ons verlangen, die de beperkte binnenruimte verbindt met 
het vertrouwen dat we ooit weer onze vleugels zullen kunnen 
uitslaan, en om elkaar heen. 
We nodigen je van harte uit deze beweging van beklemming 
naar vertrouwen vandaag, de eerste zondag van de 
veertigdagentijd met ons mee te maken. 

Aan de voorbereiding werkten mee: 
Voorbereidingsgroep: Everdien Hagen, Mariet van    
Hoogevest, Nineke Karsemeijer, Joke van Alten, Louise   
Boone en Ria de Jong   
Nineke Karsemeijer (voorplaat) 
Gebeden: Louise Boone 
Muziek: Riemer Poortstra, Jan Pieter de Jong, Jelly Douma. 

Het collectedoel is Plant een Olijfboom. Doneren kan via deze 
link: https://www.planteenolijfboom.nl/donatie/ Of via de QR 
code verderop in het liturgieboekje. 
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ORDE  VAN  VIERING 

Welkom in deze online viering vanuit de Johanneskerk. De 
voorbereidingsgroep en de muzikanten zijn aanwezig en we 
zijn via livestream met elkaar verbonden.  

Zingen: Ubi caritas: 

 

Tijdens het zingen wordt de Paaskaars aangestoken. 

Inleiding en toelichting waar het vandaag over gaat. 
Aandacht voor de voorplaat. 
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Zingen: Woord dat ruimte schept uit ZZZ 596 
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KYRIE 
Als Kyrie luisteren we naar een gedicht van van Anna Enquist, 
uit Tussentijd  

Goedemorgen  

Zodra het licht wordt ga ik aan het raam 
en wrik het open tot een kier; de kamer vreet  
ternauwernood de lucht van weer een dag.  

Boomkruinen ruisen in de tuin, het zevenblad 
verspreidt zich koortsig ondergronds, de naakte  
vroegelingen glimmen zonder schaamte aan hun tak  

Het is wat ik bedenk of niet, het is een venster 
maar niet heus, het is niet goed of wel. Het stijgt  
een toekomst in, de voortgang schampt  

Langs mijn gezicht. Gierige spieren doen mij  
stollen op mijn plaats, ik kijk wel uit, ik hijg  
niet meer de dag in, ik ga weg, blijf hier.   

BIJ HET WOORD 

Zingen: Schriftlied Uit ZZZ 602 
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Lezing: Genesis 8 
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Zingen: Tussen de tijd uit ZZZ 206 
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Overdenking 

Voorzangers zingen: Over de muur van Klein Orkest 

Oost-Berlijn, unter den Linden: 
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels. 
Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. 
 
En iedereen werkt, hamers en sikkels, 
Terwijl in parade-pas de wacht wordt gewisseld. 
40 Jaar socialisme er is in die tijd veel bereikt... 
 
Maar wat is nou die heilstaat, 
Als er muren omheen staan? 
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan? 
Ach, wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is ie waard, 
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard? 
 
Ref. 
En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn. 
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. 
Over de muur, over het IJzeren Gordijn, 
Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen 
zijn. 
Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen 
zijn. 

West-Berlijn: de Kurfurstendamm! 
Er wandelen mensen langs porno en peepshow. 
Waar Mercedes en Cola, nog steeds op een voetstuk staan. 
 
En de neonreclames, die glitterend lokken: 
Kom dansen! Kom eten! Kom zuipen! Kom gokken! 
Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt... 
 
Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan? 
Zoveel Turken in Kreutzberg die amper kunnen bestaan. 
Goed... je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur 
En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. 
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Ref. 
En de vogels vliegen van West- naar Oost-Berlijn. 
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. 
Over de muur, over het IJzeren Gordijn, 
Omdat ze soms in het oosten soms ook in het westen willen 
zijn. 
Omdat er brood ligt soms bij de Gedachtniskirche, soms op 
het Alexanderplein! 

Collecte:  

Het collectedoel is Plant een Olijfboom. Doneren kan via deze 
link: https://www.planteenolijfboom.nl/donatie/ of door met de 
camera van je smartphone bovenstaande QR code in beeld te 
brengen.

RUIMTE VOOR GEBED 
De linten die beschreven zijn worden in het raster gehangen. 
De gebedsvoorganger noemt de intenties en opmerkingen die 
in het gebedenboek zijn geschreven en zijn doorgegeven. De 
gebedsmantel wordt om de schouders van de 
gebedsvoorganger gelegd en zij verwoordt de intenties, 
waarna een moment van stil gebed volgt.  
Afsluitend bidden we het ONZE VADER met woord en 
beweging. 
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Zingen: Lied na de vloed Uit ZZZ 75 

ZEGENWENS en uitblazen van de kaarsen 

Slotlied: Dat ik de aarde zou bewonen Uit ZZZ 123 
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DIGITALE ONTMOETING u kunt na de viering meedoen via 
deze link: 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84208496563?
pwd=V0UxeE5GUXNNVW5GVU9wZU9KMFM4QT09

Meeting ID: 842 0849 6563
Passcode: 021888

VERDIEPEND NAGESPREK Op woensdag 24 februari om 
20.00 zal er een verdiepend gesprek rond het thema 
“vertrouwen” plaatsvinden via een Zoom-sessie. Guus 
Timmerman begeleidt het gesprek. Wilt u daaraan deelnemen 
dan kunt u zich hiervoor aanmelden per mail bij 
ABTimmerman8@gmail.com 

De volgende viering is op zondag 21 maart 2021 
De livestream blijft minimaal 14 dagen na uitzending 
beschikbaar via www.ruimteviering.nl
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