Liturgiesuggesties
Open Deur september 2016
Viering of kerkdienst met het thema: ‘Wie is de mens?’
Bijbellezing: Genesis 2: 4b-25
Sluit aan bij ‘Wie is de mens?’ (Open Deur, p. 2,3) en ‘Niet alleen’ (Open Deur, p. 8,9)
Liederen die hierbij passen:
Adam en Eva in Gods tuin (De wereld is een toverbal, 12)
Eén, twee, drie (Zingend Geloven 7, 35)
Dat ik de aarde zou bewonen (Verzameld Liedboek, 282)
De Schepper spreekt (Zingend Geloven 3,44)
De mens, gemaakt uit aarde (Zingend Geloven 2, 113)
Die chaos schiep tot mensenland (Tussentijds, 20 / Verzameld Liedboek 269)
De wereld is van Hem vervuld (Nieuw Liedboek, 825)
Om de mensen en de dieren (Zingend Geloven 7, 86)
Mijn reizen, mijn rusten (Zingend Geloven 8,41)
Hoog in de hemelen heeft God gesproken (Tussentijds, 195)
Ballade van de mens (Verzameld Liedboek, 278)
Activiteit
Nodig:
 Beamer
 Laptop met een programma waarop ‘live’ met afbeeldingen geschoven kan worden.
Bijvoorbeeld Google Presentaties of OpenBoard.ch.
 Pen en papier voor de deelnemers
 Eventueel microfoon
 Eventueel een gitarist die de achtergrondmuziek tijdens de presentatie verzorgt.
Voorbereiding thuis
1. Verzamel online ‘uitgeknipte’ afbeeldingen van lichaamsdelen en organen. Daarmee moet
straks een zo compleet mogelijk mens kunnen worden samengesteld, dus van een aantal
delen zijn er twee nodig (twee handen, twee voeten enzovoort). De afbeeldingen mogen
verschillend zijn in grootte en type. Sla ze op met een duidelijke naam in een eigen map op
de laptop.
2. Maak een lijst van de verzamelde stukjes mens.
3. Oefen zo nodig met het programma (zie ‘presentatie’)
4. Zet een zo beeldvullend mogelijk werkblad klaar, zodat op de beamer (vrijwel) alleen het
witte ‘vel’ te zien is, met daarnaast alleen de lijst met namen van de afbeeldingen in de
Verkenner.
Voorbereiding tijdens de bijeenkomst
Nodig enkele vrijwilligers uit om achter de schermen een presentatie voor te bereiden.
Geef hen de lijst met ‘stukjes mens’ en laat hen daarbij korte teksten maken volgens dit
globale stramien:
‘God zei: laat ik een mens maken.
Met handen om iemand te strelen.

Met … [lichaamsdeel/orgaan] om … [functie, iets dat ons menselijk maakt]
Met… ‘ Enzovoort.
De vrijwilligers maken een keuze in de volgorde waarop deze lichaamsdelen geplaatst zullen
worden en delen dit met degene die de laptop bedient.
Spreek af wie een slottekst uitspreekt en welke dat is. (Een voorbeeld staat bij ‘presentatie’.)
Presentatie
Schakel laptop en beamer in, zet het lege werkblad in beeld met de afbeeldingsmap binnen bereik.
De vrijwilligers lezen in rustig tempo, zin voor zin (bij toerbeurt), op hoe God de mens maakt.
Sleep bij elke zin het genoemde stukje mens uit de map naar het werkblad en zet het op zijn plaats.
Aan het eind van de presentatie staat er een heel mens. Een bijzonder mens, misschien met enorme
oren en stripfigurenbenen.
Sluit af met bijvoorbeeld:
En God keek naar de mens en zag: heel goed! Een mens met alles erop en eraan.
Toen blies God ons het leven in.
Muziek
Jefferson Airplane: Crown Of Creation
https://www.youtube.com/watch?v=uOrb0G0tw08

De aarde snakt naar adem
Zend uw adem, wij komen tot leven.
Gemaakt uit deze aarde,
zijn wij met haar verwant.
Wij groeten broers en zusters,
de maan, de wind, het land.
Wij gaan over de aarde,
zij draagt en duurt en voedt.
Wij lopen in verwond'ring
en proeven: het is goed.
Wij leven van de aarde
die ons is toevertrouwd.
Wij danken voor de schepping,
staan in voor haar behoud.
Zend uw adem, wij komen tot leven.
Toch reiken wij naar sterren
en plukken zonder maat;
ontsluieren geheimen,
herscheppen grond en zaad
en lopen zo verloren,
is er een weg terug?
De aarde snakt naar adem
en raakt snel uitgeput.
De witte bergen smelten,

de grond wordt grauw en droog.
Gerooid worden de wouden
met storm en vloed als oogst.
Zend uw adem, wij komen tot leven.
God, schenk opnieuw uw adem,
de geest die wijsheid schenkt,
die keert verharde harten,
het dor verstand doordrenkt.
Dan kiezen wij het leven
en delen zee en land
en ieder plukt de vruchten
van wat z/hij heeft geplant.
De zon schijnt in het water,
de lucht klaart op, wordt licht.
De zee krioelt van leven,
de schepping, uw gedicht.
Zend uw adem, wij komen tot leven.
Andries Govaart
Tekst gemaakt ter gelegenheid van de klimaatloop, zie www.klimaatloop.nl. Daar is ook de muziek
van dit lied te vinden.
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

