
Liturgiesuggesties 

Open Deur september 2015 

Viering of kerkdienst met het thema: Hooglied 

 
Bijbellezing: Hooglied 5 
Sluit aan bij ‘Eb en vloed’ (Open Deur, p. 12,13) 

Liederen die hierbij passen: 
Ik ben in mijn hof gekomen (Nieuw Liedboek 629/Tussentijds 77) 
Delf mijn gezicht op (Nieuw Liedboek 789) 
In diepe nacht ben ik gegaan (Nieuw Liedboek 808) 
Liefde, eenmaal uitgesproken (Nieuw Liedboek 791/Zingend Geloven 5,85) 
De winter haast vergangen (Zingend Geloven 5,47a) 
Hoe helder staat de morgenster (Nieuw Liedboek 518) 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere (Liedboek 434) 
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat (Psalm 63) 
Een huwelijkslied (Gezangen voor Liturgie 443) 
Uw tederheid genas (Evangelische Liedbundel 237) 

Activiteit 
Materiaal: papieren harten van stevig, gekleurd papier; pennen of dunne viltstiften.  
Schrijf een korte liefdesbrief (één of twee zinnen) voor een geliefde. Wat aan of in die ander brengt 
of bracht jou in vervoering? 

Muziek 
Amanda Strydom - Hooglied 

Gedicht 
 
Zo meen ik dat ook jij bent  
zoals de koelte 's nachts langs lelies  
en langs rozen  
als wit koraal en parels diep in zee  
zoals wat schoon is rustig schuilt  
maar straalt wanneer ik schouwen wil  
zo meen ik dat ook jij bent 
 
als melk  
als leem  
en 't bleke rood van vaal gesteent  
of porselein  
zoals wat ver is en gering 
en lang vergeten voor het oud is  
 
zoals een waskaars en een koekoek  
en een oud boek en een glimlach  
en wat onverwacht en zacht is en het eerste  
en wat schuchter en verlangend en vrijgevig  

https://www.youtube.com/watch?v=6W8k-3ujtzw


gaaf maar broos is  
zo meen ik dat ook jij bent  
 
Jan Hanlo  
(uit: Verzamelde Gedichten, G.A. van Oorschot, 1970)  
 
Zegen 
De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God  
en de gemeenschap van de heilige Geest  
zij met u allen. 
Amen. 
 
Bij het weggaan 
Deel snoephartjes uit. 
 


