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RUIMTEVIERING    zondag 20 november 2022  

 

Hartelijk welkom in deze Oecumenische Ruimteviering in de Johanneskerk die 

uitgaat van de Raad van Kerken in Amersfoort. 

We vieren op dit ongebruikelijke uur; een middagviering om 16.30 uur. De 

gemeente van de Johanneskerk met wie we dit jaar gewoonlijk negen keer in t 

jaar samen vieren is deze ochtend in eigen kring bijeen geweest om de leden 

te gedenken die dit jaar zijn ontvallen. 

De voorbereidingsgroep is er vanaf 15.00 uur  

Het thema en waar ‘t over gaat vandaag 

“Hoop die niet sterven wil” is het najaarsthema. We willen niet moedeloos 

worden ondanks de ontwikkelingen en zorgen van deze tijd. Wat kan ons 

daarbij helpen? 

Vandaag laten we ons inspireren door het verhaal van twee moedige vrouwen, 

Sifra en Pua. Een goede viering gewenst! 

Gezamenlijke maaltijd na de viering 

We maken van de gelegenheid gebruik om aansluitend aan de viering met 

elkaar de maaltijd te gebruiken. We zien veel lekkers tegemoet! 

Ieder neemt mee wat ie denkt te eten en drinken en brengt dat in voor allen. 

Zo is er genoeg voor iedereen. 

 

Staan of zitten 

We vragen iedereen zoveel als mogelijk te staan tijdens het zingen. 

 

Kinderen in de Ruimteviering zijn welkom gedurende de hele viering. Er zijn 

een aantal spelregels. Deze vindt u bij de entree. 

 

Aan de voorbereiding van deze viering werkten mee: 

liturgie: Jelly, Willy, Louise en Hennie. 

bloemen: Elly en Janneke 

muziek en zang: Riemer, Jelly en Jan Peter 

beweging: Willy 

overweging: Louise 

gebed: Hennie 
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Collecte: Stichting beschermde wieg. NL38 TRIO 0197 9773 24  

Een pasgeboren baby mag niet te vondeling gelegd of gedood te worden. 

Ieder kind moet een veilige wieg te krijgen. 

Stichting Beschermde Wieg is 24 uur per dag 

telefonisch, per chat en via WhatsApp voor vrouwen 

bereikbaar. Hier worden zwangere en pas bevallen 

vrouwen oordeel loos bijgestaan op mentaal en 

medisch gebied, waarbij hun anonimiteit, indien 

gewenst wordt, gegarandeerd. Mocht een moeder 

haar baby brengen naar een Beschermde Wiegkamer, dan doet de 

Beschermde Wieg er alles aan om samen met de moeder tot andere 

oplossingen te komen dan het anoniem afstaan van haar baby. 

 

VOORAF  

Het voorbedenboek ligt op de tafel bij de ingang.  

Daarin kun je gebedsintenties/voorbeden opschrijven. 

 

Doornemen van liederen door Riemer en bewegingen door Willy. 

Welkom en mededelingen vanuit de Ruimteviering. 

 

ORDE VAN VIERING               
 

Intochtsprocessie 

 

Allen staan als de voorbereidingsgroep,  
met de brandende paaskaars en het gebedenboek, binnenkomt. 
Als de groep passeert, sluiten we aan. 
 
Intochtslied: Ubi Caritas 
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BIJ DE KAARS 
Toelichting waar het vandaag over gaat.  

Aandacht voor de voorplaat en de bloemen  

 

LIED:  Onstilbare tonen  (VL510, t: H.Oosterhuis) 
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KYRIE  
Drie gesproken teksten afgewisseld met enkele gezongen maten 

van Veni Sancte Spiritus (Taizé, m: J. Berthier). 
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Gloria 

 

 

WOORD EN STILTE 
De processiekaarsen worden aangestoken. De bijbel wordt naar voren 

gebracht. De kaarsendragers zullen met hun licht de lezing dragen. 

 

We zingen drie maal: 

 
Lezing 

We lezen Exodus 1:15-20 (Naardense vertaling) 

Dan zegt de koning van Egypte tot de baarhulpen van de 

Hebreeuwse vrouwen – de naam van de ene is Sjifra en de naam 

van de tweede Poea –   

hij zegt: als jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen baren dan zul 

je de twee stenen aanzien; is het een zoon: breng hem ter dood, 
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is het een dochter: zij zal leven! 

Maar de baarhulpen hebben ontzag voor God en hebben niet 

gedaan zoals tot hen gesproken had de koning van Egypte: ze 

laten de nieuwgeboren jongens leven. 

Dan roept de koning van Egypte de baarhulpen en zegt tot hen: 

waarom hebben jullie dit gedaan dat jullie de nieuwgeboren 

jongens laten leven? 

Dan zeggen de baarhulpen tot Farao: omdat ze niet als de 

Egyptische vrouwen zijn, die Hebreeuwse vrouwen, omdat ze in 

het wild leven, zij! – voordat de baarhulpen bij ze aankomen 

hebben ze al gebaard! 

 

LIED:  Een schoot van ontferming (ZZZ378) 

 
 

OVERDENKING  
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STILTE (afgesloten met windgong / klankschaal) 

 

 

Muzikaal intermezzo, gaat over in 

LIED:  Zolang de liefde maar blijft winnen © Daniel Lohues 

 

Zolang de Oostenwind blijft waaien 

zullen bladeren blijven vallen 

Zolang de boer zal blijven zaaien 

zal de molen blijven draaien 

Zolang de zon zal blijven schijnen 

komen bloemen uit de knop 

En als de kippen blijven leggen 

komen kuikens uit de dop 

 

Zolang het vuur zal blijven branden 

schieten vonken naar de sterren 

Zolang de zee rolt op de stranden 

en er werk komt uit de handen 

Zolang de kinderen blijven zingen 

en alles gaat zoals het moet 

En als liefde maar blijft winnen 

komt het allemaal wel goed 

 

Zolang de lente maar blijft komen 

en dan de zomer, en dan de herfst 

En als de winter maar blijft dromen 

van nieuwe bladeren aan de bomen 

Zolang de maan gewoon blijft zorgen 

voor ’t zilveren licht en eb en vloed 

En als die liefde maar blijft winnen 

komt het allemaal wel goed 

 

 

GEBEDEN 
De gebedsvoorganger noemt intenties en opmerkingen die aangereikt zijn. 

Iedereen kan daar aan toevoegen door naar voren te komen, een lint te 

beschrijven en in het raster te vlechten.  
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Lied Raak met je hand ons hart (ZZZ 528, t: Sieds Prins, m: T. Löwenthal) 

Allen: Raak met hand ons hart 

Tegenstem:  

Jij Eeuwige, raak met je hand ons hart 

Laat ons opstaan uit wat verblindt, verstart. 

Raak met je hand ons hart 

jij die begin en eind omvat van ons bestaan  

Laat ons jouw ogen zien vol ruimte 

Raak met je hand ons hart, 

laat ons opstaan uit wat verblindt, verstart 

 

Gebed  

De gebedsmantel wordt om de schouders van de gebedsvoorganger gelegd en we 

drommen om hem heen, in verbondenheid met elkaar door een hand op de 

schouder te leggen van wie voor of naast je staat. Na het gemeenschappelijk 

gebed nemen we wat afstand van elkaar. We sluiten af met het Onze Vader in 

woord en gebaar. 

 

De bijbel wordt teruggebracht en open op de credenstafel gelegd, de kaarsen 

worden gedoofd. 

 

Collecte 

Het collectedoel – de Stichting Beschermde Wieg - wordt toegelicht en de 

mandjes gaan rond. 

 

ZEGEN  
Slotlied: Om warmte gaan wij een leven (VL 768. W. Kemp) 
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De voorganger spreekt de zegen uit en verspreidt de warmte van de 

Paaskaars onder de aanwezigen. 
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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 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 Ruimteviering’. 

 

Volgende Ruimteviering is zondag 18 december  

Om 10.15 u inzingen en 10.30 u viering. 


