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RUIMTEVIERING

zondag 21 november 2021

Hartelijk welkom in deze viering.
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. Vandaag lezen we uit
Marcus 6: 13-29 uit vertaling van Marie van der Zeyde, over de dood
van Johannes de doper. We hebben in dit weerbarstige bijbelverhaal
gezien dat de wereld van de bijbel niet mooier en beter is dan onze
wereld. Goede mensen worden gedood. En mensen zitten soms
gruwelijk verstrikt in systemen die slechte kanten oproepen. Minutieus
gezien kunnen we ons zelfs bij slechteriken iets voorstellen. Hoezeer
hopen we op mensen die ons daarvoor behoeden en dat durven aan te
kaarten…We zoeken in de bijbel met een lampje naar openingen die
het beeld in godsnaam doen kantelen, zelfs in zo’n cru verhaal.
De voorbereidingsgroep: Dineke Havinga, Mariet van Hoogevest,
Herman Hooimeijer, Ellen Faber en Ria de Jong.
Voorganger:
Voorbeden:
Beweging:
Muziek:
Bloemen:
Tekeningen:

Dineke Havinga
Henriette Hoogenkamp
Mariet van Hoogevest
Jan Houtman, Jelly Douma en Riemer Poortstra en
koor
Mariet van Hoogevest
Ellen Faber

Collecte: Twee mandjes bij de uitgang. Eerste mandje voor Amnesty
International. Welbekende organisatie die strijdt voor mensenrechten.
Een doel dat naadloos aansluit bij deze viering.
NL45 TRIO 0198100000 t.n.v. Amnesty International.
Tweede mandje is voor de onkosten van de ruimtevieringen.
Vanwege de COVID maatregelen houden we 1,5 meter afstand en
beperken we de bewegingen tijdens de viering tot het minimale.
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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 Mariet.

ORDE VAN VIERING
Intochtsprocessie
Allen gaan staan als de voorbereidingsgroep, met de brandende paaskaars
het gebedenboek, binnenkomt. We sluiten niet aan bij de processie, maar
beleven de rondgang vanaf onze plaats.
Lied:
Ubi Caritas

BIJ DE KAARS
Toelichting waar het vandaag over gaat.
Aandacht voor de voorplaat en de bloemen.
LIED:
Houd mij in leven uit VZL 53

- 3-

- 4-

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'.
Lied:
Klankresten uit VZL 502 Twee maal herhalen
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BIJBELLEZING:
Uit Marcus 6: 13-29 uit vertaling van Marie van der Zeyde
Inleiding op de Bijbellezing
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ZINGEN: Psalm 1 uit VZL 8
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OVERDENKING
STILTE
Einde met de Gong
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Jelly zingt solo: Daarom zijn wij vrij.
Een lied van Stef Bos

besloten om de wapens op te
nemen

omdat er ooit een man was
die een luchtkasteel wou bouwen
in een land waar het verboden was
te dromen
en toch voorbij de wolken is
gevlogen
en terugkwam en vertelde
dat hij de vrijheid had gezien
en toen voor wat hij zei
werd opgepakt en opgesloten

daarom zijn wij vrij
vrij om te bewegen
vrij om zelf te kiezen
waarvoor wij willen leven
vrij om weg te gaan
vrij om hier te blijven
vrij om wat dan ook
te zeggen of te schrijven
Carl van Ossietsky
Jan Campert
Victor Jara
Joop Westerweel
Steve BIko
Ken Saro Wiwa
de soldaten op het strand
vn Juno, Gold en Utah
door mensen zoals zij

omdat er ooit een vrouw was
die de wereld om zich heen zag
in een tijd van oorlog en van
waanzin
en haar ogen niet kon sluiten
voor geweld en onderdrukking
en opstond tegen onrecht
en haar leven heeft gegeven
in een ongelijk gevecht

daarom zijn wij vrij
vrij om te bewegen
vrij om zelf te kiezen
waarvoor wij willen leven
vrij om weg te gaan
vrij om hier te blijven
vrij om wat dan ook
te zeggen of te schrijven

daarom zijn wij vrij
vrij om te bewegen
vrij om zelf te kiezen
waarvoor wij willen leven
vrij om weg te gaan
vrij om hier te blijven
vrij om wat dan ook
te zeggen of te schrijven

vrij om weg te dromen
naar kastelen in de lucht
waar de vrijheid van de een
niet de ander onderdrukt
vrij om te geloven
vrij om te vertrouwen
dat je ooit op de ruines weer
een nieuwe stad kunt bouwen

omdat er ooit een tijd was
in dit land waarin wij wonen
waarin een kind door naam en
kleur en ras
zijn leven niet meer zeker was
en omdat er mensen waren
die op gevaar van eigen leven
voor de vrijheid en de vrede

daarom zijn wij vrij
door mensen zoals zij
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GEBEDEN
De gebedsvoorganger noemt de intenties en opmerkingen die in het
gebedenboek zijn geschreven of vooraf zijn doorgegeven aan Henriette.
Er hangen linten met namen die ons dierbaar zijn. 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.
We sluiten de gebeden af met het zingen van
Gij die geroepen hebt
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Collecte
Toelichting bij de collecte: voor Amnesty International
Mandjes staan bij de uitgang.

ZEGEN
We delen met elkaar het licht en de warmte van de Paaskaars
en geven de zegen aan elkaar door vanaf onze plaats met een blik of een
gebaar.
Slotlied:
Dona nobis pacem in kanon en neurend de kerkzaal uit
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