Liturgiesuggesties
Open Deur juli/augustus 2018
Viering of kerkdienst met het thema: ‘Geur’
Bijbellezing
2 Korintiërs 2:14-15, Hooglied 6:2-3
Sluit aan bij ‘Opstijgend gebed’/’Sterk en zoet’ uit het artikel Zoeter dan rozen en oranjebloesems
(Open Deur, pag 6,7) en ‘Van appel tot zwavel’(Open Deur, pag 8,9).
Liederen die hierbij passen:
Jij, als geuren hang jij om me heen – Zangen van Zoeken en Zien 533
De geur van mirre – Liedboek 2013 563
Dank voor de geuren van het gras – Zangen van Zoeken en Zien 87
Uw naam is als balsem voor ’t hart – Opwekkingsliederen 302
Honderd bloemen – Verzameld liedboek 754
Dat wij volstromen – Verzameld liedboek 741
Wij zijn geroepen tot het feest – Zingend Geloven 4,68
Wasdag
Mijn moeder zingt. Zij is alleen
en hangt de was op lange lijnen.
Achter de schuur zit ik. Steeds weer verschijnen
haar handen om de waslijn heen.
God is mijn licht, ik wandel op zijn pad
zingt zij. De lijnen raken vol.
De zon legt om haar hoofd een aureool
van goud dat zij nooit eerder had.
Dan is ze weg. Ik hoor de achterdeur
eerst open gaan en daarna dicht.
Achter de schuur zit ik, en mijn gezicht
is vol van tranen en van wasgoedgeur.
Johanna Kruit (1940)
Uit: Omtrent het getij, Thomas Rap, Amsterdam/Brussel, 1985
Muziek
In de hitte van de middag (mp3) - Tekst en muziek Herman Verbeek
Van de CD Getijden, gezongen door Herman Verbeek en monniken van de abijen van Averbode,
Tongerlo en Berne.
Citaat
De kruik bewaart lang de geur van datgene waarmee zij eens, toen zij nog nieuw was, doortrokken is
geweest.
Horatius

Zegen: Havdalah-ritueel
Nodig:
Kruidnagel, kaneel, en/of verse kruiden, hout of fruit, als het maar lekker ruikt.
Gebruik geen kunstmatige, door mensen gemaakte aroma’s zoals zeep, eau de cologne of
luchtverfrissers.
Voorbereiding:
Stel een geur samen en doe die in een besamin-doos of een schaaltje met deksel.
Laat voordat het ritueel begint het schaaltje op het deksel, zodat de geur goed bewaard blijft.
Ritueel:
Geef uitleg over het havdalah-ritueel zoals beschreven in het kader op pagina 7 van Open Deur.
Neem de besamin-doos/het schaaltje in de rechterhand en zeg de zegenspreuk.
Snuif de geuren op en geef de besamin-doos/het geurschaaltje door aan de anderen.

