Liturgiesuggesties
Open Deur februari 2016
Viering of kerkdienst met het thema: Barmhartigheid
Bijbellezing: Lucas 10:25-37
Sluit aan bij ‘De bewogen samaritaan’ (Open Deur, p. 12,13)
Liederen die hierbij passen:
Hymne voor het heilig jaar van barmhartigheid (pdf met bladmuziek Latijn en Nederlands , video)
Wek uw kracht (Verzameld Liedboek, 220)
Wie oren om te horen heeft (Tussentijds 62 / Nieuw Liedboek 320)
Een man, alleen op reis gegaan (Zingend Geloven 3, 71)
Psalm 1, vrij (Verzameld Liedboek, 8
Een volk, op weg gezet (Nieuw Liedboek 1002
More love, more power (Evangelische Liedbundel 500)
Activiteit
Rollenspel/bibliodrama rond het verhaal van de barmhartige samaritaan.
1. De aanwezigen kiezen een rol in het verhaal van de barmhartige samaritaan om zich in te
verdiepen: priester en leviet (één rol), samaritaan, hulpbehoevende. Eventueel kunnen lastdier en
herbergier nog een rol spelen.
2. Alle spelers met eenzelfde rol bespreken als groepje de mogelijke motieven en handelingen van
het personage. Zoek ook naar motieven als het verhaal zich in het nu zou afspelen.
3. Leid het spel in door aan te geven dat alle deelnemers een rol spelen en deze niet zijn.
4. Uit elk groepje neemt één deelnemer positie in in de ruimte. De overige deelnemers nemen plaats
aan de kant.
5. Vraag priester/leviet zich voor te stellen. Wie is hij/zij, wat komt hij hier doen?
6. Geef zo ook de andere rollen de ruimte om zich voor te stellen.
7. Dialogen: vanuit hun rol krijgen deelnemers gelegenheid om op de anderen te reageren. Dat is
allereerst door een houding of gebaar, pas daarna met woorden. Vermijd lange discussies, kap die af.
8. Vraag de deelnemers of ze zich nog op hun plaats voelen met de betreffende houding/ op die
positie in de ruimte. Als ze iets willen veranderen kan dat.
9. Geef de mensen uit de kring de gelegenheid om te reageren op wat ze zien. Als de rollenspelers
reageren, is dat nog steeds vanuit hun rol.
10. Vraag de rollenspelers nu om hun rol symbolisch af te leggen, bijvoorbeeld door zich even los te
schudden of een denkbeeldige pet af te zetten. Geef elk van hen kort de gelegenheid om te vertellen
hoe ze het hebben ervaren.
Muziek
Erbarme Dich (uit Mattheüspassion, J.S.Bach)
Zegen
Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten
met jou wandelen op de weg.
Moge de Christus die dient met doorboorde handen
jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart
jouw hart openen om lief te hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christus

in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal
het gelaat van Christus in jou zien zal.

EXTRA
De zusters van Casella maakten
Voorbeden
‘Om zeven nieuwe werken’ (aansluitend bij pagina 15 van Open Deur)
Af te wisselen met een refrein ‘Van Uw barmhartigheid en uw trouw wil ik altijd zingen, Heer’
(Misericordias Domini in aeterum cantabo - Taizé).
1. Angst geen ruimte geven
God, help ons dat angst ons niet te pakken krijgt
bij het zien van de vele beelden van terreur, oorlog en geweld.
Dat we in beweging blijven naar een ander toe.
2. Stil zijn
Dat we het belang van stilte niet onderschatten.
Dat we ervan genieten mogen.
Zomaar eens mijmeren in je eigen huis of buiten.
3. Langzaam leven
Dat we ons bewust worden van hoe we lopen…
Gehaast, naar binnen gekeerd, want we hebben geen tijd.
Dat we bewust langzaam gaan lopen en
degene die we tegenkomen, aankijken.
4. Het initiatief nemen
Band met vrienden en familie is belangrijk.
Zoeken we naar een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Geef ons een gastvrij hart om weer bij elkaar op verhaal te komen.
5. Plezier maken
Het leven is soms zwaar door teleurstelling, ziekte, gebrek aan liefde.
Geef ons een hart, God, dat uit de band kan springen.
Een hart wat plezier kan maken, omdat we leven!
6 Macht en verantwoordelijkheid
Als eht waar is dat de consument de markt bepaalt, kunnen wij het verschil maken.
We kunnen ons bewust worden van de omstandigheden waaronder producten gemaakt worden.
Geef ons, God, een respectvol hart voor mensen die, soms onder moeilijke omstandigheden,
zorgen dat wij in welvaart kunnen leven.
7. Bescheiden zijn
in onze wereld is waarheid een broos product.
Geef ons, God, niet te snel onze mening te geven over dingen.
Niet te spreken voor we hebben nagedacht. Niet te oordelen.

