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RUIMTEVIERING

zondag 16 januari 2022

Hartelijk welkom!
Vreemd & Vertrouwd: dat is het jaarthema van de Ruimtevieringen in de
Johanneskerk. Vandaag lezen we een verhaal dat past in deze tijd na kerst:
de 12jarige Jezus in de tempel. Voor hemzelf voelt dat meteen als een
vertrouwde plek, maar zijn ouders kijken er vreemd van op om hem daar
te vinden. We richten onze aandacht op dat moment: Jezus tegenover zijn
ouders in de tempel. Hoe staan zij daar, wat voorkomt verwijdering en
wat reikt deze ontmoeting ons aan voor onze omgang met elkaar als wij
‘vreemdheid’ ervaren?
Een goede viering gewenst!
De voorbereidingsgroep: Jens-Daniël Berlinicke, Henriëtte Hoogenkamp,
Ria de Jong, Alke Liebich, Gerdine van Nieuwpoort en Marc Schröder.
Voorgangers:
Voorbeden:
Muziek:
Bloemen:
Voorplaat:

Henriëtte Hoogenkamp en Alke Liebich
Alke Liebich
Jan Houtman, Riemer Poortstra, Jelly Douma
Nellie Verschoor
Nineke Karsemeijer

Collecte:
Tijdens de nacht van Oud en Nieuw zijn ruim 40 bomen en een onbekend
aantal struiken in park Elisabeth Groen in Amersfoort opzettelijk verminkt.
Daarom is de collecte vandaag voor Stichting Elisabeth Groen,
rekeningnummer: NL03RABO 0191 8010 11 o.v.v. boompjes. Je kunt ook
gebruik maken van deze QR.
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ORDE VAN VIERING
Intochtsprocessie
De voorbereidingsgroep komt binnen, met de brandende paaskaars en het
gebedenboek. Ondertussen klinkt het lied ‘Witte Magie’ (ZZZ 503)

Toelichting waar het vandaag over gaat. Ook aandacht voor de voorplaat
en de bloemen.
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Lied: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (ZZZ 699b)
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Kyrie en Gloria
Kyrië: gebed om de nood van de wereld, waarbij gezongen wordt ‘Keer U
om’ (ZZZ 112)

Gloria:
(t: A. Kobus, m: G. van den Brug)

Bijbelprocessie
De processiekaarsen worden aangestoken. De Bijbel wordt naar voren
gebracht. Tijdens de lezing zullen de beide kaarsendragers met het licht de
lezing 'dragen'.
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Lied bij bijbelprocessie: ‘Die ons voor het voor het licht gemaakt hebt’
(ZZZ 290)

Lezing: Lukas 2: 40 – 52
Lied: ‘Omdat hij niet ver wou zijn' (ZZZ 201)
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Overdenking
Stilte
Lied: ‘Raak met je hand ons hart’ (ZZZ 528) met beweging.

Gebeden
De gebedsvoorganger noemt de intenties en opmerkingen die in het
gebedenboek zijn geschreven. In het raster hangen linten met namen om
te gedenken. Deze linten worden steeds weer opgehangen als de kleur
van de zondag 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.
Onze Vader met beweging.
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Mededelingen en bloemengroet
Collecte
Tijdens de nacht van Oud en Nieuw zijn ruim 40 bomen en een onbekend
aantal struiken in park Elisabeth Groen in Amersfoort opzettelijk verminkt.
De De collecte is vandaag voor Stichting Elisabeth Groen,
rekeningnummer: NL03RABO 0191 8010 11 o.v.v. boompjes. Je kunt ook
gebruik maken van de QR op pagina 2.
Slotlied: ‘Een schoot van ontferming is onze God’ (ZZZ 378)
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ZEGENWENS en uitblazen van de kaars
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.
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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
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 Ruimteviering’.
DE VOLGENDE VIERING IS ZONDAG 20 FEBRUARI, AFHANKELIJK VAN
DE MAATREGELEN RONDOM CORONA ONLINE OF LIVE.
OM 10.15 U INZINGEN EN 10.30 U VIERING
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‘De 12 jarige Jezus en Zijn ouders keren terug uit de tempel, waarbij Jezus kwijt
raakte’ gravure van Rembrandt van Rijn
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