Liturgiesuggesties
Open Deur oktober 2017
Viering of kerkdienst met het thema: ‘Maskers’
Bijbellezing
Psalm 139
Sluit aan bij ‘U kent mij’ (Open Deur, p. 12)
Liederen die hierbij passen:
Doorgrond mij, ken mijn hart
( Nieuw Liedboek: 710)
U kent mij, HEER, en U ontwart
(Nieuwe Psalmberijming 2015: Psalm 139)
Heer, die mij ziet zoals ik ben
(Berijming 1968: Psalm 139)
Delf mijn gezicht op
(Nieuw Liedboek: 789, Gezangen voor Liturgie: 426)
Toi, tu nous aimes
(Zingt Jubilate: 30a)
God die ons heeft voorzien
(Evangelische Liedbundel: 82)
Weet je dat de Vader je kent?
(Evangelische Liedbundel: 471)
Nu nog met halve woorden
(Tussentijds: 191)
Die ons schiep
(Tussentijds: 122)
Gij die niemand naar de ogen ziet
(Verzameld Liedboek: 212)
Ogen die mij zoeken
(Verzameld Liedboek: 842)
Muziek
Trijntje Oosterhuis: Ken je mij?
https://youtu.be/26o8Juussvo

Activiteit: Maskers maken
Nodig: karton, lijm, verf, kwasten, gekleurd papier, tijdschriften, scharen, stiften, restjes gekleurd
garen, kleine dingen als flesdoppen, kralen, takjes, bladeren enzovoort. Elastiekjes.
Eventueel kan, om tijd te besparen, de basisvorm al vooraf al uit karton geknipt worden.
Beschilder, beplak en bewerk de basismaskers zodat ze iets laten zien van wie jij bent.
Doe de maskers op en maak kennis met elkaar: zeg tegen je gesprekspartner wat je ziet.

Gedicht
Oog in oog
toen ik nog klein was
en met mama
door de regen liep
vroeg ik of God
laarzen aan moest
hij woonde toch
achter de wolken?
mama lachte en zei:
‘God is overal’
meteen hield ik stil
en keek in een plas
toen zag ik daar God
ik zwaaide héél blij
en God zwaaide terug
nu ben ik groot
ik weet: ik zag mezelf
toch hoop ik heel erg
dat ik ooit nog een keer
zo blij kan zijn als toen
dat ik God zie
en naar hem kan zwaaien
en dat God dan heel blij terugzwaait
naar mij
Gerrie Huiberts
in: Oog in oog, Bijbelse gedichten voor alle leeftijden

Een masker vertelt ons meer
dan een gezicht.
Oscar Wilde

Zegen
Mag God vóór ons zijn
om ons de juiste weg te wijzen,
achter ons als een steun in de rug,
mag God onder ons zijn om ons op te vangen als we bijne vallen
en in ons, om ons te troosten als wij verdriet hebben,
mag God om ons heen zijn als een beschermende mantel
en boven ons om ons te zegenen.
Zegen van Sint Patrick

