
Liturgiesuggesties 

 

Open Deur februari 2015: 

Viering of kerkdienst met het thema: Handen 

 

Bijbellezing  

Psalm 92; Psalm 22: 10,11; Exodus 3:20 

Sluit aan bij ‘De hand van God’ (Open Deur, p. 12/13) 

 

Liederen die hierbij passen: 

(LvK= Liedboek voor de Kerken, NL=Nieuw liedboek, Tus=Tussentijds, ZG=Zingend 

geloven) 

Waarlijk, dit is rechtvaardig (Psalm 92)  

Steekt nu voor God de loftrompet (Psalm 95)  

Gij hebt mij immers zelf gemaakt (Psalm 139:7,8) 

Lieve boetseerder (NL 983) 

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild (NL 920/Tus 203) 

Zoals ik ben, kom ik nabij (Tus 109) 

Je kunt niet dieper vallen (NL 916) 

Meisje, sta op! (ZG 3,68) 

De Schepper spreekt (ZG3,43) 

Heer God, sta op! Vergeet de armen niet! (Psalm 10:5) 

Met hart en ziel maak ik Hem groot (ZG 6,79) 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (NL 973) 

Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven (Psalm 32) 

Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand (Psalm 89:6) 

Geef vrede door van hand tot hand (NL 1014) 

Samen op aarde (NL 993/Tus 210) 

 

Muziek 

Jewel - Hands (tekst) 

Laurie Londen – He’s got the whole world in his hands (tekst) 

 

Activiteit 

Nodig: stevig papier (A4) in verschillende kleuren. Pennen of stiften, 

scharen.  

Opdracht voor de aanwezigen: 

Teken de omtrek van je hand op papier en knip die uit. 

Schrijf op hoe je iemand (vandaag, of later deze maand), een handje zou 

willen/kunnen helpen. Dit kan praktisch zijn, een hand- en spandienst, 

maar het kan ook door een kop koffie aan te bieden en te luisteren, of iets aan de ander te 

geven. 

Schrijf op de achterkant van de hand je naam en telefoonnummer. 

 

Iemand leest - een voor een - de helpende handen voor, zonder te noemen van wie het 

aanbod komt. Wie van de aanwezigen het aanbod wil aannemen, steekt zijn hand op en 

krijgt het handje. Deze persoon kan zelf contact opnemen met de persoon achter de hand. 

https://www.youtube.com/watch?v=AfsS3pIDBfw
http://www.azlyrics.com/lyrics/jewel/hands.html
https://www.youtube.com/watch?v=12CmOw5MY0E
http://www.songteksten.nl/songteksten/188998/glen-campbell/he-s-got-the-whole-world-in-his-hands.htm


Iedereen kan maximaal één helpend handje krijgen. Zijn er meer gegadigden voor één hand, 

dan kiest de ‘leiding’. Niet gekozen ‘handjes’ worden goed zichtbaar opgehangen en kunnen 

later alsnog worden gekozen, eventueel bij een volgende bijeenkomst.  

 

 

Zie deze aarde 

 
Zie deze aarde. 
 
Waar ben je? 
Sta je van veraf toe te kijken 
veilig ver weg? Zelf bang 
dat je je zo schuilhoudt 
in deze tijden van rampen en angst? 
 
Grote naam, ‘Ik-zal’ 
groot verhaal – wat zou je? 
Wat heeft een arme 
nog te verwachten van jou? 
 
Ploert en Schender jagen hem op, 
vangen hem, slaan hem neer, trap na: 
‘God bestaat niet.’ 
 
Naam, sta op, besta. 
Weet jij wel wat het is 
arm en vertrapt te zijn 
kind zonder moeder vader? 
 
Kom met handen. 
 
Ploert en Schender, breek ze. 
Dat ze het niet meer wagen. 
 
Aan nietige mensen 
behoort zij toe, 
deze aarde. 
 
Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij. (Ten Have, 2011) 
 

Zegen 

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 

en als je de zee oversteekt, 

onderweg je schreden richten. 

 

Moge God, die je nabij is als je zit 

en als je staat, 

je met liefde omringen 

en je bij de hand leiden. 

 



Moge God, die je wegen kent 

en de plaatsen waar je uitrust 

bij je zijn in je taak op aarde 

het goede nieuws zijn dat je deelt 

en je op de eeuwige weg leiden. 

 

(Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA) 

 

 


