
Liturgiesuggesties 

Open Deur juli/augustus 2015 

Viering of kerkdienst met het thema: Schoonheid 

Bijbellezing: 2 Korintiërs 4:1-6 
Sluit aan bij ‘De hemel op aarde’ (Open Deur, p. 16,17) 
 

 
Liederen die hierbij passen: 
God woont in de lofzang (Evangelische liedbundel 339) 
Aan de schoonheid (Verzameld liedboek, 806) 
Maak ons uw liefde, God (Tussentijds 79) 
Het Licht is uitgezaaid (Zingend Geloven 8,7) 
Hoe wonderbaar is uw besluit (Zingend Geloven 8,89) 
Wie gezaaid wordt in de aarde (Zingend Geloven 6,11) 
Cantate (Alles wordt nieuw II/29) 
Heel het duister is vol van luister (Tussentijds 45) 
Alles wat adem heeft, love de Heer (Tussentijds 46) 
Ik ben in mijn hof gekomen (Tussentijds 77) 

 

Muziek 
Live muziek 
Of maak gebruik van de tips voor muziek op de website van Open Deur. 

 

Activiteit: bloemstuk maken 
Nodig: bakjes, oase, messen, bloemen, takken met bladeren, lint en eventueel lapjes. Tafels om aan te 
werken. 

Geef kort informatie over bloemschikken. De website Bloemstukmaken.nl geeft onder andere tips voor 
liturgisch bloemschikken, en benoemt de symboliek van bloemen, kleuren en vormen.  
De bloemstukken worden individueel of in tweetallen gemaakt. 
Extra: bespreek met elkaar wat je mooi vindt aan elkaars bloemstukken. 
  
 
Gedicht 
 
En weer zingen, maar nu 
zo zacht mogelijk. 
 
Ik wil de laatste waarheid: 
dat Gij tot mij komt, ooit. 
Ik zal mij stil maken, 
wachten in mijn binnenste kamer. 
 

http://www.open-deur.nl/tips/
http://www.bloemstukmaken.nl/liturgisch-bloemschikken/


Ik gedoog niet één onwaar woord 
ik wil het zuivere daglicht 
niets van laster, spot, inbeelding, 
hoogmoed, hoon. 
 
Ik wil vertoeven 
in het land der transparanten 
mijn ogen zoeken de weerloze echten –  
geef mij een doorzichtig huis. 
 
Iedere morgen een nieuw begin 
woorden die openbloeien 
waar ik in wonen kan, veilig 
met wie dan ook die mij lief is. 
 
En weer zingen, ook nu 
zo zacht mogelijk. 
 
Huub Oosterhuis: 150 psalmen vrij / 101 
 
 
Fransiscaner zegenbede (bewerking) 
 
Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, 
zodat er diepgang moge zijn in onze harten. 
 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, 
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen 
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost 
om pijn in vreugde te veranderen. 
 
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid 
om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, 
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
 
En moge God ons zegenen met honger en dorst, 
honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten, 
totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen. 
 


