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RUIMTEVIERING   zondag 19 september 2021  

Hartelijk welkom in deze viering. Het is de eerste Ruimteviering in een 

ochtenddienst van de Johanneskerk.  

Vreemd & Vertrouwd: dat is het thema van de Ruimtevieringen in deze 

periode, maar zo zal het over en weer ook nog wel wat voelen. Voor wie niet 

vertrouwd is met de Ruimtevieringen: voel je vrij om mee te doen, maar 

evenzeer vrij om toe te kijken. We hopen dat het samen–optrekken ons zal 

verrijken! 

Vandaag lezen we een gedeelte uit Genesis waar God op zoek gaat naar een 

hulp en tegenover voor de mens. De mens moet daarvoor eerst in een diepe 

slaap worden gebracht. Maar dan staat hij op en als hij de ander ziet, voelt 

het direct vertrouwd. Wat houdt dat eigenlijk in: ‘je vertrouwd voelen’, 

waarom hebben we daar zo’n behoefte aan en hoeveel ruimte is er dan voor 

het ‘vreemde’? Over die vragen zal het vandaag gaan. 

Een goede viering gewenst! 

De voorbereidingsgroep: Jelly Douma, Henriëtte Hoogenkamp, Theo Kolman, 

Alke Liebich en Marie Christien Overdulve. 

 

Voorganger:  Henriëtte Hoogenkamp 

Voorbeden: Hennie Vleugel 

Muziek: Jan Pieter de Jong, Jelly Douma en Riemer Poortstra  

Bloemen: Froukje Orsel 

Voorplaat:  Harbert Booij 

 

Collecte: drie mandjes, één voor diaconale doel, één voor de Johanneskerk 

en één voor de Ruimteviering. 

Het diaconale collectedoel van vandaag:  Het Musawat-programma van PAX 

betreft een regionaal vredesproject in Irak, Libanon en Palestina. De 

verschillende religieuze en etnische groepen in deze landen weten vaak maar 

weinig over elkaars tradities, overtuigingen en cultuur, met als gevolg 

spanningen, uitsluiting en discriminatie. Musawat betekent ‘gelijkheid’ in het 

Arabisch en het programma verenigt jonge vrouwen en mannen die zich 

inzetten om de dialoog tussen mensen te bevorderen en de discriminatie op 

basis van religie en levensovertuiging tegen te gaan. Zie ook 

http://www.johanneskerk.nl/collectedoelen/ 

Bankrekening: NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. de Diaconie van de DoReJo 

gemeente te Amersfoort onder vermelding van Musawat programma PAX. 
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VOORAF 

 

Het voorbedenboek ligt op de tafel bij de ingang.  

Daarin kun je gebedsintenties/voorbeden opschrijven. 

 

Doornemen van liederen door Riemer en bewegingen door Theo. 

Welkom door Anita Bosch, voorzitter coördinatiegroep Ruimtevieringen. 

 

ORDE VAN VIERING               
 

Intochtsprocessie 

Allen staan als de voorbereidingsgroep, met de brandende paaskaars en 
het gebedenboek, binnen komt. 

 

Lied: Ubi Caritas (ZZZ576, m: J. Berthier) 
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BIJ DE KAARS 
 

Toelichting waar het vandaag over gaat.  

Aandacht voor de voorplaat en de bloemen. 

 

LIED: ZZZ 209 Dit is de plaats (t: J. Meijer, m: T. Löwenthal) 
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KYRIE & GLORIA(t: A. Kobus, m: G. van den Brug) 

We beginnen ineengedoken op onze stoel of geknield op de 

grond. Langzaam richten wij ons op, geleid door de gesproken 

tekst. Het Kyrië gaat dan over in het zingen van het Gloria (3x): 

 
 

 

BIJ HET WOORD 
 

Bijbelprocessie 

Het licht van de kaarsen worden aangestoken. De Bijbel wordt naar de 

lector gebracht. Tijdens de lezing zullen de beide kaarsendragers met 

het licht de lezing 'dragen'. 
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Lied: Voor het licht (ZZZ 290, t: H. Oosterhuis, m: T. Löwenthal) 

 
 

BIJBELLEZING:  

Uit Genesis 2: 18-25 

God sprak: Niet goed is het, dat de mens alleen is. Ik wil hem een hulp 

maken, hem tegenover. Toen boetseerde God uit de aarde alle dieren 

op het land en alle vogels van de lucht, en bracht die bij de mens, om 

te zien hoe hij ze noemen zou. Zoals de mens ze zou noemen, zo 

zouden ze heten. 

De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren en aan al de vogels in 

de lucht en aan al de wilde beesten. Maar de mens vond voor zichzelf 

geen hulp, hem tegenover. 

Toen liet God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl hij sliep, 

nam God een van zijn ribben weg en sloot met vlees de plek af. Daarna 

bouwde God van de weggenomen rib een vrouw en bracht haar naar 

de mens. 

Toen sprak de mens: ‘Zij is het! Been uit mijn gebeente, en vlees uit 

mijn vlees! Isja zal zij heten, want ze is genomen van Isj*.’ Daarom zal 

een man zijn vader en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw 

en zij zullen tot één mens zijn. 

Zij tweeën, ze waren naakt, maar zij schaamden zich niet. 

 

*Isj=man 
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LIED: De woorden die wij spraken (ZZZ 109, t/m: Oosterhuis/Löwenthal) 

 
 

OVERDENKING  

 

STILTE  

 

LIED door Jelly: My land is Jou land (tekst en melodie: Stef Bos) 
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BREKEN EN DELEN 

 

GEBEDEN 

De gebedsvoorganger noemt de intenties en opmerkingen die in het 
gebedenboek zijn geschreven. Daar kunnen andere intenties, dank-
betuigingen en overwegingen aan worden toegevoegd.  
Wie wil kan een naam op een lint schrijven en dat invlechten op het gaas 
aan de wand. De linten blijven bewaard en de namen van vandaag komen 
terug als de kleur van de zondag weer groen is. De gebedsmantel wordt 
om de schouders van de gebedsvoorganger gelegd.  

De gebedsvoorganger verwoordt de intentie van de voorbeden en 
dankgebeden, waarna een moment van stil gebed volgt. 
 
Wij sluiten de gebeden af met het  Onze Vader  

met beweging (choreografie: Mirjam Bouwman). 

Beweging van heen en weer 

De Bijbel wordt teruggebracht. 

De schalen met matzes, wijn en druivensapworden binnen gebracht. 

Toelichting bij de collecte: voor PAX-project in Palestina 
en voor kosten van Johanneskerk en Ruimteviering. 
De collecte wordt gehouden aan het eind van de viering bij de uitgang. 

LIED bij de tafel: De droom van God (naar Psalm 128)  

(ZZZ 417, t: M. Poortstra, m: B. Stellingwerf) 
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Inzettingswoorden en nodiging 

Uitdeling matzes, wijn of druivensap 

 

Afsluiting van de tafel: 

V: Even bij Jou thuis geweest, geproefd van wat de aarde schaft: 

 Eerlijk brood, weelde van wijn 

A: Aangeraakt door Jou, tintelend van belofte. 

V: Nu gaan wij weer. Wij houden elkaar in het oor, toch? 
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Slotlied: Dat ik aarde zou bewonen (ZZZ 123; t/m: Oosterhuis/Löwenthal) 
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ZEGEN  
We delen met elkaar het licht en de warmte van de Paaskaars  

en geven de zegen aan elkaar door.  

 

 

 

Tekst van het lied My land is Jou land (Stef Bos): 

Ek is n vreemde hier 

Ek het my land gelos 

Ek het jou pad gekruis 

Ek het jou spoor gevolg 

Jy het gesê gaan terug 

Moe nie op my vertrou 

Maar jy's 'n deel van my 

Wat doen ek sonder jou 

En ek weet die toekoms is onseker 

En die donker is digby 

En ek weet ons wag 'n lang reis 

Reg deur die woestyn 

Maar jou land is my land 

Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 

Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 

Jou toekoms my toekoms 

Jou hart in my hart 

Ek weet jou volk is bang 

Voor ons wat anders is 

Maar ek sal brugge bou 

Daar waar die afgrond is 

En ek sal terugverlang 

Wanneer die wind sal waai 

Wat uit die suide kom 

Van my geboorte grond 

Maar ek sal sterk wees 

En ek sal oorleef 

Want ek wil naas jou staan 

Al sal dit moeilyk wees 

Maar jou land is my land 

Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 

Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 

Jou toekoms my toekoms 

Jou hart is my hart 

My deel is jou deel 

My brood is jou brood 

Jou lewe is my lewe 

Jou dood is my dood 

En wanneer die donker kom 

En jou mense my ontwyk 

Sal ek my liefde gee 

Totdat die haat verdwyn 

Want jou huis is my huis 

Jou angs is my angs 

Jou stilte my stilte 

Jou land is my land
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DE VOLGENDE RUIMTEVIERING IS OP ZONDAG 17 OKTOBER 

 

 

INLICHTINGEN OVER DE RUIMTEVIERING  

vind je op www.ruimteviering.nl .  

Wil je maandelijks op deze viering geattendeerd worden?  

Meld je aan bij ruimteviering@ruimteviering.nl   

Of ‘like’ ons op Facebook: www.facebook.com/pages/Ruimteviering.  

 

Meedoen in een voorbereidingsgroep?  

De voorbereiding van een viering vraagt gemiddeld twee avonden en 

wat uitzoek- en mailwerk. Voor deze diensten worden nieuwe 

bewegingen, teksten en soms een lied ontworpen. Heb je ook zin om 

nieuwe liedjes of liederen te schrijven, beweging te ontwerpen of heb 

je nog andere creatieve ideeën en gaven? Neem contact op met de 

mensen uit de coördinatiegroep of meld je aan via 

ruimteviering@ruimteviering.nl 

 

Als de muziek weer door de zanggroep wordt verzorgd, 

oefent deze altijd al een uurtje eerder. Geinteresseerd om mee te 

zingen? Meld je even bij cantor Riemer Poortstra, e-mailadres: 

riemerpoortstra@casema.nl 

 

Financiën: om de kosten voor deze vieringen te dekken, nodigt de 

coördinatiegroep je uit een bijdrage te storten op NL18 INGB 0002 

3071 32 t.n.v. Raad van Kerken Amersfoort o.v.v. ‘bijdrage Ruimte-

viering’. 


