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Vandaag geeft de Elleboogkerk ons een prachtige kans om ons
te verhouden met de vragen waar we in onze vieringen mee in de
weer zijn. Deze kerk is onder leiding van Gijs Frieling
beschilderd. Het thema is ‘Schurend Paradijs’. Het maakt deel uit
van de tentoonstelling van Kade rond die titel.
De schildering voert ons terug naar de scheppingsverhalen en
het paradijs en dat wat het paradijs bedreigt. Het verlangen naar
dat paradijs komt altijd weer tevoorschijn, ook in de Bijbelse
beelden van de nieuwe stad. In de schilderingen hebben de
schilders hun eigen paradijsjes mogen schilderen, omringd met
onze andere leefwerelden en versierd met teksten waar
oervragen uit opwellen.
Ons geschapen zijn vraagt om een antwoord.
Met deze viering zoeken we daarnaar. De Elleboog is al heel lang
geen godshuis meer, maar vandaag is ze even weer in oude
luister hersteld én eigentijds!
Museum Kade heeft ons royaal gelegenheid en medewerking
gegeven om deze viering hier te kunnen houden.
Aan de voorbereiding werkten mee:
Voorbereidingsgroep:
Corrie Hoekstra, Anita BerlinickeBosch, Jelly Douma, Dineke
Havinga, Willy Jaspers Focks Henny
Vleugel
Muziek:
Riemer Poortstra, Jan Pieter de
Jong, Jelly Douma
Collecte: vandaag is voor de Harry Jaspers Focks Stichting.
De Harry Jaspers Focks Stichting is opgericht vanuit het
gedachtegoed van Harry, een bevlogen mens. Het
onvoorwaardelijk helpen van mensen die hulp nodig hebben,
over grenzen heen en onafhankelijk van hun herkomst of
geloof. Zonder oordeel, zonder iets terug te verwachten. Dat
is hoe Harry in het leven stond.
www.harryjaspersfocksstichting.nl Bankrekening:
NL59INGB0675581745
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ORDE VAN VIERING
VOORAF
Oefenen van de bewegingen:
Doornemen van liederen door Riemer.
Welkom
Waar gaat het over?
Intochtsprocessie
Allen gaan staan als de voorbereidingsgroep, met de
brandende paaskaars. We sluiten aan bij de processie.
Tijdens de processie zingen we: ‘Ubi caritas’ (ZZZ 576)

Lied: ‘Groter dan ons hart’ ZZZ 328
Verkort
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KYRIEGEBED
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Zingen: ‘Wek mijn zachtheid weer’ uit ZZZ 514

BIJ HET WOORD
Lezing: Genesis 1, 20-28a en 31a
De Schepping
God zei: het water moet wemelen van levende wezens en boven de
aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep
de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het
water wemelt en krioelt en ook alles wat vleugels heeft. en God zag
dat get goed was. god zegende ze met de woorden: weest
vruchtbaar en wordt talrijk en vul het water van de zee. En ook
vogelen moeten talrijk worden , overal op aarde. Het werd avond en
morgen, de vijfde dag.
God zei: de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee,
kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte
alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de
aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.
God zei: laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en
de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over
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alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk
schiep hij de mensen. God zegende hen..
God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed
was.

Zingen: ‘Als het licht komt’ uit ZZZ 12

- 6-

Lezing: Genesis 3 6-13 en vers 22 en 23
Val uit het paradijs

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze
waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de
boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en
at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was, en ook hij
at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat
ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en
maakten er lendenschorten van.
Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avond
wind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem
tussen de bomen. Maar God riep de mens: waar ben je?
Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt
ben; daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent?
Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te
eten? De mens antwoordde: de vrouw die u hebt gemaakt om mij
terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen
heb ik er van gegeten.
Toen dacht God, de Heer: nu is de mens aan ons gelijk geworden,
nu heeft hij kennis van goed en kwaad. …
Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde
te gaan bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had
weggejaagd plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs
en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard.
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Zingen: ‘Scheur toch de wolken’ ZZZ 673

Overweging
Schurend paradijs
Stilte
Afgesloten door citerklank
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Zingen: ‘Dat ik aarde zou bewonen’ Uit: ZZZ 123
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Collecte:
Voor de Harry Jaspers Focks Stichting
VOORBEDE
In het koor
Afsluiten met het Onze Vader
Slotlied: ‘Kom Schepper Geest’ uit ZZZ 502
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ZEGENWENS en uitblazen van de kaars
Volgende ruimteviering is 18 september 2022
Fijne zomer!
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