Liturgiesuggesties
Open Deur juli/augustus 2016
Viering of kerkdienst met het thema: ‘Op een eiland’
Bijbellezing: Handelingen 28 : 1-11
Sluit aan bij ‘A thin place’ (Open Deur, p. 6)
‘Bij het heilige van het eiland hoort: stop met steeds weer anders en verder te willen. Zet je voeten
hier op de grond. Hier woon je, met deze mensen om je heen. Je moet het ermee doen. Met Gods
genade kan je het ermee doen. (…) Al die tijdelijke gasten botsen op elkaar – maar vooral, omdat ze
op zichzelf botsen. (…) In de beperking van het eiland toont zich de meester. Je hoeft niet alles te
willen. Je komt het verste als je een dienaar wilt zijn én de diensten van anderen durft te
aanvaarden.’
Liederen die hierbij passen:
Jij bent van jou (Verzameld Liedboek, 801)
Samen op reis (De wereld is een toverbal, 400)
Hé (De wereld is een toverbal, 330)
Psalm 19 – gezang (Verzameld Liedboek, 28)
Kijk eens om je heen / Samen spelen (Alles wordt nieuw II, 28)
Licht dat ons aanstoot in de morgen (Zingend Geloven 2 , 133)
Vriendelijk licht (Verzameld Liedboek, 174)
Lied van het land (Verzameld Liedboek, 324)
Activiteit
Nodig: grote vellen papier (bijvoorbeeld van een flipover), stiften. Eventueel meer knutselmateriaal:
tijdschriften, scharen en lijm, crêpepapier, touw, blokjes, enzovoort.
Vorm groepen van vier of vijf mensen rond een groot vel papier. Zet bij voorkeur
(echt)paren/familieleden niet bij elkaar in de groep.
Vertel hen dat ze schipbreukelingen zijn en landen op een onbekend eiland. Het bijzondere van dit
eiland is dat het zó onbekend is, dat zij het zelf met elkaar gaan scheppen en inrichten. De
schipbreukelingen overleggen met elkaar wat de vorm van het eiland is, hoe groot het is, of er
bergen zijn, hoe de stranden eruit zien, of er wegen, dorpen, steden zijn. Wat groeit er, waarvan
leven ze? Is het een eiland dat in werkelijkheid zou kunnen bestaan, of heeft het buitenaardse
eigenschappen, of is het een spiritueel eiland met bijvoorbeeld een boom des levens en een stroom
van genade? Vraag voor ieder lid van de groep: waar op het eiland zou je zelf gaan wonen?
De schipbreukelingen mogen vijf minuten met elkaar beraadslagen. Dan wordt het tijd om aan land
te gaan, dus moet het eiland daadwerkelijk getekend/gemaakt worden. Het is de kunst om in goede
samenwerking een eiland te vormen waar iedereen een plaats heeft en er iets van zichzelf in kwijt
kan.
Muziek
JJ Grey & Mofro: The Island (Youtube; Tekst)

Eiland
Zeker een eiland zijn. Zeker de brug
nog weigeren zolang je kan, de dijk

niet denken. Buiten het bereik
blijven van wat daar op de grens
van lucht en water loert: het land
waar eindeloos hongerig land achter ligt.
Maar wel de steiger teren voor het veer,
de vaargeul open houden, het uitzicht
bewaren op wat voor ieder kind weer
in dromen opdoemt: later ooit nog van
hier oversteken naar wat daar onzichtbaar lokkend ligt: de overkant.
Willem van Toorn (1935)
Uit: Tegen de tijd, Querido, Amsterdam 1997.
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

