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Hartelijk welkom!     19 maart 2023 
In onze serie over de verhalen van Genesis staan we stil bij de 
vrouw van Lot uit Genesis 19. Ze bestaat in die ene zin, 
naamloos en als zoutpilaar. Vandaag proberen we haar een 
gezicht te geven. 

Aan de viering werkte mee: 
Voorbereidingsgroep:Corrie Hoekstra, Harm Dane, Alke 

Liebich, Ellen Faber, Willy Jaspers Focks, 
Dineke Havinga 

Bloemen:   
Muziek:  Riemer Poortstra, Jan Pieter de Jong, Jelly  
   Douma 
Voorplaat:   Ellen Faber  

Collecte:
De collecte van de februariviering voor Greenpeace heeft €  
242,75 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank.  
Vandaag is de collectebestemming voor de 
aardbevingsslachtoffers in Syrië. In de antiocheense 
gemeente die in Amersfoort in de Anfriduskerk bijeenkomt is 
een initiatief via Guryas Zaghiti, lid van die gemeente. 
http://stichtingsyrie.nl/.  
NL20 TRIO 0338 8701 48, t.n.v. Stichting Hand in Hand voor 
Syrië 
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VOORAF 
• Het voorbedenboek ligt bij de ingang, daar kunnen  

intenties in worden geschreven 
• Oefenen liederen en bewegingen 

ORDE  VAN  VIERING 

Toelichting waar het vandaag over gaat. Aandacht voor de 
voorplaat en de bloemen. 
  
Lied van het licht 

 

Kyriegebed 

De troostzoekers 
 
Zoals geluk gevaarlijk is voor wie er spaarzaam mee omgaat, 
voor wie niet-leven een koud kunstje werd, voor wie hier binnenkomt 
en twijfelt aan alles wat mooi is, twijfelt aan zijn plek in de wereld, 
voor wie eindeloos teert op het verlangen naar beterschap, 
 
voor wie niet breekbaar wil zijn net zo min als populierensterk 
en wie mij raakt geef ik de wind, voor wie met een bevel tot 
omhakken in de hand rillerig plaatsneemt of juist wil opbloeien 
en zie me, voor wie alleen wil zijn maar het niet langer meer kan. 
 
Zoals geluk gevaarlijk is voor hen die het niet kunnen delen, 
voor wie wel glimlacht maar de snik onzichtbaar en hoog in 
de keel heeft, voor wie alles verloor waar hij van hield, voor hen die 
de koek uit de mond sparen en altijd andermans honger stillen, 
 
voor wie weerloos omgaat met de dingen, voor wie iedere 
avond zichzelf het donker van zijn kop injaagt, voor wie de hoop 
heeft opgegeven als een zieke kameraad, voor wie van alles denkt 
maar te weinig uitspreekt, voor wie moe is maar niet meer 
 
in slaap komt en eeuwig ligt te woelen, voor hen die willen leunen, 
voor wie onder de mensen wil zijn als onder een warme deken, 
voor wie niet weet wie hij is en altijd onzeker, we zijn de leegte, 
zeggen we, we zijn de leegte en weten niet hoe ons te vullen. 
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Zoals geluk gevaarlijk is voor de roekeloze, voor wie verstrikt zit 
in eigen-ik, voor wie de weerloosheid weg-eet, koopt, slikt, voor wie 
zichzelf bezeert omdat een ander het niet meer doet, voor wie 
stemmen hoort maar zelden een lief woord, voor wie bang is om 
 
verlaten te worden en in een leeg huis thuis te komen, voor wie zélf 
uit voorzorg iedereen verlaat, voor wie weet dat het hart op vele 
manieren kan breken en vergeet dat het ook op vele manieren 
weer kan helen, voor wie en voor iedereen is hier de plek. 
  
Marieke Lucas Rijneveld 
eerste gedicht uit Komijnsplitsers, 2022. Opdracht: "voor alle 
mensenkinderen"  

Zingen: Ik nabij uit 382 ZZZ 
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HET WOORD 
  
Opmaat naar de bijbeltekst toe.

Bijbelprocessie: Woord dat ruimte schept ZZZ 596
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Lezing: Genesis 19 vertaling Oosterhuis/ van Heusden 

De mannen, boden van God, staken hun handen naar buiten,  
trokken Lot het huis in en sloten de deur. De mannen die bij de 
ingang van het huis stonden, sloegen zij met blindheid, van klein tot 
groot, zodat zij niet meer in staat waren de ingang te vinden. 12 De 
mannen zeiden tot Lot: Wie heb jij hier nog meer? Een schoonzoon, 
je zonen, je dochters? 
Allen die bij jou horen in deze stad, voer ze weg van deze plaats, 
13 want wij gaan deze plaats verderven, 
want groot schreeuwen is tot voor het aangezicht van JHWH 
gekomen en JHWH heeft ons gezonden om deze plaats te verderven. 
14 Lot ging naar buiten, sprak tot de schoonzoons die met zijn 
dochters waren en zei: Sta op, trek weg van deze plaats, want JHWH 
gaat de stad verderven. Maar zijn schoonzonen lachten hem uit. 
15 Toen het morgenrood daagde, dwongen de boden Lot en zeiden: 
Sta op met je vrouw en met je twee dochters die nog hier zijn, dat 
jij niet mee weggevaagd wordt met deze schuldige stad. 16 Hij 
talmde nog, maar de mannen grepen zijn hand en de hand van zijn 
vrouw en de hand van zijn twee dochters omdat JHWH hem wilde 
sparen; zij voerden hem weg. Pas buiten de stad lieten ze hem los. 
17 En het geschiedde, toen zij hen hadden weggevoerd naar buiten - 
hij sprak: Red je leven, kijk niet om en sta niet stil in, heel 
de omstreek niet, maar vlucht naar de bergen 
dat jij niet mee wordt weggevaagd. 18 Lot sprak tot hen; 
Ach nee toch, heren! 19 Ach kijk, jouw dienaar heeft toch genade 
gevonden in jouw ogen en groot is de vriendschap die jij mij bewijst 
dat jij mij in leven laat; maar vluchten naar de bergen kan ik niet, 
dan haalt het kwaad mij in en sterf ik. 
20 Kijk, die stad daar is dichtbij genoeg om naar toe te vluchten en 
klein. Laat mij daarheen vluchten - het is toch maar een kleine stad? 
- dat ik in leven blijf. 
21 Hij sprak tot hem; Ook dit woord van jou geef ik je toe: 
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de stad waarover jij gesproken hebt, wordt niet ondersteboven 
gekeerd. 22 Maar nu snel, vlucht daarnaar toe, want ik kan mijn 
woord niet doen voordat jij daar aangekomen bent. 23 De zon ging 
op over het land toen Lot in Zoar kwam 24 en JHWH het deed 
regenen over Sodom en Gomorra, zwavel en vuur van Godswege, uit 
de hemel. 
25 Hij keerde de steden ondersteboven, heel de omstreek, 
allen die in die steden zaten en alles wat opgekomen was uit de 
akker. 26 De vrouw van Lot, die achter hem aan kwam, keek om en 
werd een zuil van zout. 
27 Vroeg in de morgen was Abraham op de plaats waar hij  
gestaan had voor het aangezicht van JHWH. 
28 Hij tuurde in de richting van Sodom en Gomorra, liet zijn ogen 
gaan over heel het aangezicht van het land van de omstreek. En hij 
zag dat rook omhoogsteeg van het land als een rokende oven. 

Zingen: Tijd van leven uit ZZZ 53
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Overweging 

Zingen: Blijf niet staren ZZZ 413 

Mededelingen, collecte: voor de aardbevingsslachtoffers in 
Syrië 
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Jelly zingt lied van Lot van Stef Bos 

Ik sta op de grens 
Van vroeger en later 
Voor mij een ruimte  
Die ik nog niet ken  
Achter mij alles 
Wat ik achter moet laten  
Ik sta hier met niets meer 
Dan alleen wie ik ben  
 
Ik maak van wat was 
Een veilige haven  
Al heb ik die stad daar 
Al tijden vervloekt 
Toch lukt het me niet 
Het verleden te laten  
Voor dat wat het is 
Een gesloten boek 
 
En als ik nu omkijk 
Ben ik verloren  
Maar iets houdt me tegen  
Om verder te gaan  
Als ik nu omkijk 
Dan blijf ik voor altijd  
Gevangen in alles 
Wat niet meer bestaat 
 
En al zou ik ook teruggaan  
Er is niets meer over 
Ik weet het en toch  
Ligt de twijfel nog dwars 
Al vind ik niet meer 

Dan ruines en spoken  
Het laat me niet los 
 
Ik kan nog niet breken  
Met dat wat voorbij is 
Ik woon in mijn  dromen  
Nog steeds waar ik was 
Ik sta op de grens 
Van vroeger en later 
En achter mij ligt daar 
Een brandende stad  
 
En als ik nu omkijk 
Ben ik verloren  
Maar iets houdt me tegen  
Om verder te gaan  
Als ik nu omkijk 
Dan blijf ik voor altijd  
Gevangen in alles 
Wat niet meer bestaat 
 
Al zou ik ook teruggaan  
Er is niets meer over 
Ik weet het en toch  
Ligt de twijfel nog dwars 
Al vind ik niet meer 
Dan ruines en spoken  
Het laat me niet los 
Het houdt mij nog vast 
 
Als ik nu omkijk 
Blijf ik hier stilstaan 
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RUIMTE VOOR GEBED 
De gebedsvoorganger noemt de intenties en opmerkingen die 
in het gebedenboek zijn geschreven. Daar kunnen andere 
intenties, dankbetuigingen en overwegingen aan worden 
toegevoegd. Wie wil kan een naam op een lint schrijven en 
dat invlechten op de rasterstructuur aan de wand. De linten 
blijven bewaard en de namen komen terug als de kleur van de 
zondag weer paars is. 

We sluiten de gebeden af met Onze vader met beweging 

Zingen: op mijn levenslange reizen uit ZZZ 47 
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Zegen en Zout  

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   
 
Volgende gezamenlijke viering is op zondag 16 april 2023 

Onderstaande tekst maakte Ellen Faber bij de vrouw 
van Lot, de afbeelding op de voorkant is van haar hand. 
  
‘Ze staat stil en kijkt diep in zichzelf naar wat haar verleden 
haar bracht. Haar hele leven leeft ze in angst , is ze onderweg 
of een vreemdeling. Ze neemt een besluit: ik wil niet meer 
leven met het gevoel nergens thuis te zijn. Ze richt zich op, ze 
voelt, ze weet thuis is bij God, haar bron.Alle zorgen en last 
vallen van haar af. Ze voelt zich gesterkt in deze ervaring. Alle 
gedachten van waar en onwaar kristaliseren zich uit. Ze is 
standvastig. Ik ben niemand en dus alles. Een innerlijke 
transformatie die leidt tot uiterlijk transformatie.. 
Dat is een opstanding, Ze richt zich op en IS.’
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