
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUIMTEVIERING 
     in vertrouwen leven in het domein van het politieke 

 
 
 

zondag 18 april 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, ondanks de ruimte die geboden wordt 
voor religieuze samenkomsten, voor de aprilviering toch besloten tot een viering via 
livestream. 
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. 
 
Waarover het gaat vandaag, een korte introductie 
De ruimtevieringen van december tot en met mei hebben als thema: ‘In vertrouwen leven.’ Vandaag 
staat het politieke domein centraal. Daarmee wordt niet de landelijke politiek bedoeld, ook al gaat 
het in ‘Den Haag’ momenteel veel over vertrouwen. Het gaat om het politieke domein waarin 
burgers hun leven met elkaar mogelijk maken, vormgeven, stutten en dragen. Waarop stellen we ons 
vertrouwen? Op de wijsheid van politici en de verstandigheid van bestuurders? Op de kennis van 
wetenschappers en het verantwoordelijkheidsgevoel van de ‘mensen in het land’? Op de 
saamhorigheid binnen de eigen groep en de bekommernis van wie opkomen voor kwetsbare 
anderen? Op het nieuwe normaal van het rijk Gods, op God als Koning, op het visioen van het 
hemelse Jeruzalem? Daar zal ieder zo haar of zijn eigen antwoord op hebben, zeker of zoekend, bij 
de dag of doorheen heel een leven, op zichzelf of vierend met anderen, meer of minder politiek 
geïnteresseerd…’ 
  
Voorbereiding: Guus Timmerman, Ton Roos, Trudy Paus, Jens Berlinicke, Hennie Vleugel 
Voorganger: Guus Timmerman 
Bloemen: Trudy Paus en Hennie Vleugel 
Gebed: Hennie Vleugel 
Beweging: Trudy Paus 
Zang: Riemer Poortstra en Jelly Douma 
Piano en orgel: Jan Pieter de Jong 
Stream/techniek: Jan Vos, Jens Berlinicke 
Voorplaat: uit archief Ton Roos, basisgemeente Brasil  
 
Collectedoel CAMM, Recife, Brazilie  
In de avonduren belden straatkinderen aan bij het onderwijzersechtpaar Roberta en 
Ademilson Barros. De kinderen wilden ook les krijgen, maar in de avond, overdag moesten 
zij zorgen voor geld om te overleven. Zo begon het echtpaar in 1983 kinderen uit één van de 
armste favela’s in Recife, thuis les te geven. Zij richtten het CAMM op, Centrum voor 
begeleiding van meisjes en jongens. Nog steeds zoeken dagelijks 70 kinderen het centrum op 
voor veiligheid, aandacht en een maaltijd. Normaal krijgen kinderen die een school bezoeken 
daar een maaltijd. Die zijn echter gesloten dus zoeken steeds meer kinderen CAMM op. 
De Covid-pandemie eist in Brazilië het hoogst aantal dodelijke slachtoffers, juist onder de 
armste bevolking. De overheid laat verstek gaan. Juist nu verdient het CAMM onze steun.  
Giften zijn zeer welkom op rekening  
NL 69 TRIO 0379 4854 94  
Stichting CAMM-nl.   
Nadere informatie en contact via de website https://camm-nl.org  
 

 



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 
 
Bij de kaars 
 
De paaskaars wordt ontstoken.  
Als symbool van de opstanding wordt het jaartal 2021 in was toegevoegd. 
De voorganger licht de fascinatie rond het thema toe  
De voorplaat en het bloemstuk worden toegelicht 
 
Zingen 
Bonum est confidere – Taizé (ZZZ 394) 
m. Jacques Berthier 
 

 
 
Kyrie (zingen) 
t. Kees Waaijman m. Chris Fictoor (ZZZ 334) 
 
Kyrie,  
die opkomt voor de armen 
gevangenen bevrijdt 
gebogenen opgericht 
eleison 
 
Christe, 
die op onze omkeer wacht 
vergeving van de zonden 
roep ons tot leven 
eleison 



 
Kyrie, 
die in ons adem haalt 
vernieuw ons innerlijk 
van dag tot dag 
eleison 
 
God gij wilt ons vrij 
niet verstrikt in geld of goed 
richt ons oog op het oneindige 
Amen, Christus onze heer 
Gloria (zingen met beweging) 
Goddank, gij laat leven 
het tintelt in mijn ziel 
mijn vingertoppen uit  
 
Ruimte voor het woord 
“Vertrouwen hebben en mij geborgen weten”, een korte schets door Ton Roos 
 
Bijbelprocessielied 
Vijf tellen na nu (instrumentaal 2x) 
 
Lezen  
Psalm 145 uit de Naardense Bijbel 

1. Als Hoogste zal ik u, mijn God en koning, eren 
uw naam zal ik zegenen, voor eeuwig en altijd! 

2. Barmhartige, u zal ik zegenen, te allen dage, 
uw naam loven, voor eeuwig en altijd. 

3. Groot is de ENE, te loven bovenmate, 
zijn grootheid is niet te doorgronden! 

4. Daarom zal geslacht na geslacht, uw daden roemen, 
zullen ze uw heldendaden melden. 

5. En ik spreek uit: de luister, de glorie vban uw glans, 
de woorden van uw wonderen zal ik spellen 

6. Fel, krachtig zijt gij, zullen ze zeggen, ontzagwekkend, 
uw grote daden zal ik vertellen. 

7. ’t Gedenken van uw goedheid, overvloedig 
verbreiden zij uitbundig, uw gerechtigheid jubelen zij uit. 

8. Hij, de ENE, is genoadig, ontfermend, 
lankmoedig, groot in vriendschap. 

9. Jegens allen is de ENE goed, 
zijn ontferming is over al zijn maaksels. 

10. Kome het, ENE, dat al uw maaksels u danken, 
uw vrienden u zullen zegenen; 

11. Loven mogen zij van uw koninkrijk, de glorie, 
zullen van uw heldhaftigheid spreken. 

12. Mensenzonen mogen zij zijn heldendaden doen weten, 
zijn glorie, van zijn koninkrijk de luister! 



13. Nooit in alle eeuwen houdt uw rijk, uw koninkrijk op, 
altijd, geslacht na geslacht, duurt uw heerschappij! 
Op al wat de ENE uitspreekt, kan men vertrouwen, 
in al zijn daden is hij een vriend. 

14. Pal staat de ENE voor al wie vallen, 
voor alle gekromden is hij het die hen opricht. 

15. Reikhalzend richten allen hun ogen naar u; 
gij zijt het die aan hen, eten geeft op zijn tijd. 

16. Steeds zijt gij het die opent uw hand, 
en al wat leeft met welbehagen verzadigt. 

17. Toonbeeld van een gerechte is de ENE in al zijn wegen, 
een vriend in al zijn daden. 

18. U roept men aan: gij zijt nabij, 
voor al wie tot hem roepen in vertrouwen. 

19. Voor wie hem vrezen: hen behagen doet hij, 
hun hulpgeroep hoort hij, en hij bevrijdt hen. 

20. Waken wil de ENE over al wie hem minnen, 
maar boosdoeners, die allen verdelgt hij. 

21. Zeggen zal mijn mond de lof van de ENE, 
zegene alle vlees zijn heilige naam, voor eeuwig en altijd! 
 
 

Zingen  
Stad van mijn hart (ZZZ 65) 1 en 4 
 
refr. 
Stad van mijn hart, Jeroesjala-jiem 
met uw huizen schouder aan schouder. 
Stad van vrede, in uw midden 
mag een mens gelukkig zijn 

1. Ik was verheugd toen ik het hoorde: 
wij gaan op weg naar het huis van de heer. 
En nu staan we voor uw poorten, 
op uw grond Jeruzalem. 

refr. 
       4.   Alle voorspoed wens ik jou, 
              lieve woning van mijn vrienden, 
              stad van God ik wens je vrede, 
              vrede, vrede voor altijd. 
refr. 
 
Overwegen en overdenken  
 
Intermezzo: Jerusalema (muziek en dans) 
Jerusalema is een swingend ritme, overweldigende muziek, een intrigerend lied en een 
uitnodigende dans. De muziek werd gemaakt door de Zuid-Afrikaanse dj Master KG. Op zoek 
naar een zo spiritueel mogelijke tekst en iemand om die te zingen, kwam hij uit bij de 



eveneens Zuid-Afrikaanse Nomcebo Zikode. Al brainstormend kwamen ze op ‘Jerusalema 
ikhaya lami’, wat ‘Jeruzalem, mijn thuis’ betekent. Daarna volgde de tekst vanzelf: 
‘Ngilondoloze, zuhambe nami, zunganhishiyi lana’: ‘Red me, loop met me mee, laat me hier 
niet achter’. Het lied kwam uit in november 2019. In juni 2020 verscheen een remix door de 
Nigeriaanse rapper Bruna Boy, waarin ook Nomcebo optrad. In juli 2020 verscheen een 
video waarop een groep Angolese jongeren, Fenomenos do Semba, met een bord eten in 
hun hand, op Jerusalema dansen. De ‘Jerusalema challenge’ was geboren. Groepen mensen 
over de hele wereld begonnen deze dans te dansen, op te nemen en op social media te 
delen. Ook in Amersfoort. 
 
Collecte (toelichting) 
Stichting CAMM-nl website  https://camm-nl.org 
bankrekening NL 69 TRIO 0379 4854 94  
Doen. 
 
 
Tijdens de collecte zingen  
Jesusalem (Anouk 2009) in een interpretatie door Jelly 
 
Sir can you tell me how to get to Jerusalem? 
'Cause I have kinda lost my way 
Sir will you help me get there as fast as I can? 
Tomorrow might be too late 
'Cause things ain't what they used to be 
My love for life is gone you see 
Am I fighting things I cannot see? 
People always tellin' me, how sweet and simple life could be 
They say, "You might as well live before you die" 
But one thing I know for sure 
I am a danger to myself, how come? 
Yeah one thing I know for sure 
I need some guidance, to get me out of this hellhole 
Jerusalem, can you help me find my way back to Jerusalem? Yeah 
It took me quite some time to get into Jerusalem 
'Cause I had kinda lost my way 
I want to save me from myself so here I am 
I hope it's not too late 
'Cause things ain't what they used…………. 
 
(niet geautoriseerde samenvatting) 
ik ben de weg kwijt naar Jerusalem 
help me snel, morgen kan ‘t te laat zijn 
dingen zijn niet meer wat ze waren 
mijn levenslust verdween 
vecht ik tegen molentjes? 
er wordt gezegd dat het leven mooi en simpel is 
dat je moet leven voor je sterft 
maar ik ben een gevaar voor mezelf 
ik heb hulp nodig om uit deze hel te komen 
en mijn weg naar Jerusalem te hervinden 
ik wil me van mezelf bevrijden 
…….hoop dat het niet te laat is……….. 



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 (gebed met beweging) 
Choreografie: Mirjam Bouwman 
 
Zingen (slotlied) 
Gij machtige in eeuwigheid (ZZZ 388) – naar het joodse achttiengebed 
t. Erik Borgman m. Tom Lowenthal  
 
Gij machtige in eeuwigheid,  
steun van wie vallen, 
genezer van zieken, 
bevrijder van geboeiden. 
 
Gij machtige in eeuwigheid, 
getrouw aan wie slapen in het stof, 
koning over dood en leven 
bij u ontkiemt bevrijding 
 
Gij doet de doden leven. 
Gezegend gij. 
 
Zegen en doven van de kaars 
 
 
VERDIEPEND NAGESPREK  
Op woensdag 21 april om 20.00 kan er na opgave 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 
de laatste van deze cyclus vindt plaats op zondag 16 mei om 16.30 uur  
 
De livestream blijft minimaal 14 dagen na uitzending beschikbaar via www.ruimteviering.nl 
 
Meedoen in een voorbereidingsgroep 
Je bent welkom. Kost meestal twee bijeenkomsten van 2 uur, wat leeswerk en inzet tijdens 
de viering. Geef je op via ruimteviering@ruimteviering.nl  Heb je ideeën over inhoud, tekst, 
muziek of bewegen? Laat het weten op hetzelfde mailaccount.  
 
 
 



Financiën 
De ruimtevieringen zijn volledig self-supporting. De kosten die we maken brengen we met 
elkaar op. We zijn geen rechtspersoon en daarom lopen de bijdragen via de Raad van Kerken 
Amersfoort NL18 INGB 0002 3071 32.   Zet erbij dat het voor de ruimteviering is. 
Je jaarlijkse bijdrage om deze vieringen mogelijk te maken is voorlopig vastgesteld op € 50 
pp per jaar.  
 
Informatie over de ruimteviering 
www.ruimteviering.nl 
Attendering als er een viering aankomt door opgave via ruimteviering@ruimteviering.nl  
Ook zijn we te liken en te volgen op www.facebook.com/pages/Ruimteviering. 
Laat gerust van je horen. 
 
Nagesprek 
Op woensdag 21 april om 20.00 kan er na opgave 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 viering 
De laatste van deze cyclus vindt plaats op zondag 16 mei om 16.30 uur  
 
 

 


