Liturgiesuggesties
Open Deur mei 2017
Viering of kerkdienst met het thema: ‘Als een vogel’
Bijbellezing: Genesis 8: 6-13 en Marcus 1: 9-13
Sluit aan bij ‘De vleugels van de hoop’ (Open Deur, p. 4,5)
Liederen die hierbij passen:
Laat mij als een kleine vogel (Psalm 61)
Die mij droeg op adelaarsvleugels (Verzameld Liedboek, 239)
Vogel gevlogen, zon opgegaan (Zangen van zoeken en zien, 75)
Lied om vrijheid (Verzameld Liedboek, 796)
Jij geeft mij vleugels (Nieuw Liedboek, 930; Zangen van zoeken en zien, 503)
De Geest van God is als een vogel in de lucht (Op de vleugels van een lied, 30)
Heer geef mij vleugels dat ik reis (Nieuw Liedboek, 798)
Kom, Vogel van vrede (Het licht breekt door de wolken, pdf download)
Kom, heilige Geest, gij vogel Gods (Nieuw Liedboek, 680; Liedboek voor de kerken, 250)
O Vogel Heil’ge Geest (Zingend Geloven 3,27)
Een duif van alzo hoge (Zingend Geloven 6,14)
Een duif (Opwekking Kids (18) 260)
Zij zit als een vogel (Tussentijds, 183)
Toen Jezus was gekomen (Tussentijds, 63)
Activiteit: vliegende vogel maken
Nodig per persoon: stevig (foto)karton of foamboard 23x50cm, katoenkoord 1mm – 3,5m, houten
kraal, verf en kwasten om de vogel te versieren.
Voorbereiding: Maak sjablonen op ware grootte.
Uitvoering: Volg de werkwijze en sjabloon op http://www.knutselidee.nl/nieuws/vogel.htm
Citaat
Zelfs als de vogel loopt, voelt hij dat hij vleugels heeft.

Lemierre
Muziek
Blackbird (Paul McCartney): youtube
Zegen
De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zo zegene u de almachtige God,
vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.
Amen.
Zegenbede van St Patrick

