Hartelijk welkom!
Dit najaar is het thema in de Ruimtevieringen ‘Hoop die niet
sterven wil’. Dat thema heeft te maken met ontwikkelingen en
zorgen van onze tijd, zoals de oorlog in Oekraïne, de
vluchtelingencrisis en de polarisatie rond stikstof & de boeren.
We beseffen dat vrede enorm kwetsbaar is. Zijn we niet te laat
om de opwarming tegen te houden? Is solidariteit nog een
gedeelde waarde?
Je zou van dit alles moedeloos kunnen worden. Daarom hebben
we ‘tegenkracht’ nodig, verhalen van hoop die houvast bieden.
Vandaag laten we ons inspireren door het krachtige verhaal van
Abigaïl.
In het kader van het samen-optrekken van de Johanneskerk en
Ruimteviering is er de uitnodiging om na afloop van de viering
deel te nemen aan een nagesprek waarin we vertellen over de
Ruimtevieringen en van elkaar horen hoe de viering is ervaren,
wat inspirerend was, wat vragen opriep. Van harte welkom!
Aan de voorbereidingsgroep werkten mee:
Voorbereidingsgroep:
Herman Hooimeijer, Henriëtte
Hoogenkamp, Geertrui MeinemaLinders, Froukje Orsel, Johanna
Scholte, Janneke Zenderink
Bloemen:
Marieke de Graaf
Muziek:
Riemer Poortstra, Jan Pieter de Jong
en Jelly Douma
Voorplaat:
Nineke Karsemeijer
De collecte
Het collectedoel sluit aan bij het thema van de Vredesweek 2022:
Generatie Vrede. In centraal Burkina Faso ondersteunt PAX lokale
jongeren die zich inzetten voor vredesdialogen tussen traditionele
leiders van verschillende bevolkingsgroepen. Het doel is om
spanningen tussen de verschillende gemeenschappen rondom
stigmatisering en landconflict te verminderen. PAX steunt dit
project.
U kunt uw collectegift overmaken op rekeningnummer NL11
INGB 0000 1314 51 van de Diaconie DoReJo gemeente, o.v.v.
PAX.
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VOORAF
• Het voorbedenboek ligt bij de ingang, daar kunnen
intenties in worden geschreven
• Oefenen liederen en bewegingen

ORDE VAN VIERING
Intochtsprocessie
De voorbereidingsgroep komt binnen, met de brandende
paaskaars en het gebedenboek.
Daarbij zingen we Licht dat terugkomt ZZZ (Zangen van
zoeken en zien) 182

BIJ DE KAARS
Toelichting waar het vandaag over gaat. Aandacht voor
de voorplaat en de bloemen, voor de kinderen.
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Lied om Gods aanwezigheid: Herschep ons hart ZZZ 97

Kyriegebed en Gloria: van een ineengedoken houding
richten we ons gaandeweg op tot we het gloria zingen:
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BIJ HET WOORD
Bijbelprocessielied: Doe over ons opgaan, ZZZ 258

Het verhaal van Abigaïl (1)
Lezing: 1 Samuël 25: 14 – 22
Muziek
1 Samuël 25: 23 - 35
Het verhaal van Abigaïl (2)
Moment van stilte
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BREKEN EN DELEN
Onze eigen talenten
Gebeden:
De gebedsvoorganger noemt de intenties en opmerkingen die
in het gebedenboek zijn geschreven. Daar kunnen andere
intenties aan worden toegevoegd. Wie wil kan een naam op
een lint schrijven en dat invlechten op het gaas. De linten
blijven bewaard en de namen van vandaag komen terug als
de kleur van de zondag groen is. De gebedsmantel wordt om
de schouders van de gebedsvoorganger gelegd: zij spreekt
niet namens zichzelf maar namens ons allen.
Collecte (voor doel: zie blz. 2) en mededelingen
Tafellied: Moge ons verschijnen ZZZ 639
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Woorden bij brood en wijn
Ronddeling in een grote kring
Afsluiting van de tafel:
V:
Even bij jou thuis geweest, geproefd van wat de aarde
schaft:
eerlijk brood, weelde van wijn. Aangeraakt door Jou, tintelend
van belofte. Nu gaan wij weer. Wij houden elkaar in het oor,
toch?
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Slotlied: Lied van Micha ZZZ 462

Zegen
Na afloop: koffie, thee, ontmoeting, nagesprek
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Een rijke man, een man van niets
Ballade van de dwaze man en de rijke vrouw

Een rijke man, een man van niets,
die Nabal heet, dat zegt wel iets…
speelt als een ruwe Kalebiet
de rol van heerser in dit lied.
Zijn vrouw, dat is Abigail,
doet God zij dank haar eigen wil.
Gezegend met gezond verstand
speelt zij de rol van een gezant.
Ik heb, denkt Nabal zelfvoldaan,
mijn schaapjes op het droge staan.
Dat ga ik vieren met een feest:
nooit is de winst zo hoog geweest.
Als David Nabal weten laat
dat hij diens feest niet overslaat,
doet Nabal net of hij niet weet
wat David voor zijn have deed.
Dit valt bij David nogal slecht,
want hij staat in en op zijn recht
Zijn mannen stonden zij aan zij
het volk en vee van nabal bij.
Maar Nabal is een profiteur.
Hij sluit zijn ogen en zijn deur
voor David die hij zo diep krenkt
dat deze slechts aan bloedwraak denkt.
Abigaïl redt uit de nood.
Al staat zij aan gevaren bloot,
zij treedt op ongelijke voet
vierhonderd mannen tegemoet.
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Ze pleit voor vrede met verstand:
neem nooit het recht in eigen hand,
want later krijgt een koning spijt
van blinde overmoedigheid.
Geen tand om tand, geen oog om oog,
al loopt een ruzie nog zo hoog.
Abigaïl voorkomt met moed
dat bloed vergoten wordt om bloed.
God zegent wie met gulle hand
zijn brood deelt in het schrale land.
Abigaïl in de woestijn
mag Gods gezant van vrede zijn.
Thuis viert een dronken Kalebiet
zijn heerschappij in het gebied.
Maar later sterft hij bij geval
zeer tragisch aan een hartaanval.
Abigaïl blijft zeer bemind:
zij brengt het zelfs tot koningin.
Het lijkt een sprookje, maar het is
Gods stem in een geschiedenis.
Tekst: René van Loenen
Bij 1 Samuel 25

Lied 172 uit Liedboek
Zingen en bidden in huis en kerk
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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.
Geïnteresseerd 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’.
Volgende gezamenlijke viering is op zondag 16 oktober.
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