HANDLEIDING VOOR DE VIERINGEN
Omdat we niet samen kunnen komen hierbij een orde van een thuisviering. Het kan je helpen om een goede
invulling te hebben. Sommigen kunnen dit samen met huisgenoten doen, anderen zijn alleen. Als je alleen bent
is het goed te beseffen dat velen het op deze zelfde manier doen. Hopelijk voelt dat als verbondenheid.
Natuurlijk kan je dit ook met iemand via de telefoon dit te doen. Een beetje onwennig misschien, maar de moeite
waard om het te proberen.
Daarbij kan je deze viering ook meebeleven via een opgenomen filmpje dat je via YouTube kunt bekijken. De link
naar het youtube filmpje wordt zaterdags verstuurd via de mail. Omdat het van te voren opgenomen is kun je
dat op een voor jou/jullie gewenste tijd bekijken.
Als er kinderen zijn is het waardevol om tijdens deze viering, of er direct na, een apart moment voor hen in te
vullen. Voor goede en leuke ideeën kun je daarvoor kijken op www.jufliek.nl (van Angelique Bos) of
www.creatiefkinderwerk.nl . Natuurlijk kun je ook zelf een Bijbelverhaal laten kiezen, lezen en bespreken.
In deze brief lees je de algemene instructies voor thuisvieringen. Elke week is er een specifieke brief voor de
verschillende zondagen.

ter voorbereiding
o Kies er bewust voor een bepaalde tijd te nemen. Ga (samen) ergens zitten en zorg dat je zo min mogelijk
afgeleid kunt worden. Om het moment te markeren is het goed een kaars aan te steken, als beeld van Gods
licht dat onder ons is.
o Als je met meerderen bent kun je de onderdelen laten doen door verschillende mensen
o Voor de liederen wordt verwezen naar online weergaven. Zorg dat je dit, naast je Bijbel, paraat hebt.

de viering
Gebed:
Bid voor een goede viering bij jou thuis en bij anderen. Je kunt dat gebed afsluiten met de woorden die elke
zondag klinken: “onze hulp is de naam van Hem, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in
eeuwigheid en niet loslaat het werk dat Hij begonnen is. Amen
Lied:
Denk na over een lied dat je zou willen beluisteren of zingen en waarom? Zoek deze op via YouTube, Spotify of
een CD. Kies voor liederen die de liefde en trouw van God woorden geven.
Kindermoment:
Als er kinderen zijn zou je daar nu tijd voor kunnen nemen. Als dat niet zo is zou het een god moment kunnen
zijn speciaal voor onze kinderen en jongeren te bidden
Bijbellezing: zie invulling voor de zondagen
Korte inleiding op het gedeelte
Vragen ter bespreking:
•
•
•
•

Wat raakt je in deze Psalm. Wat vind je mooi of moeilijk
Wat leer je in deze Psalm over God?
Welke bemoediging lees je?
Word je aangemoedigd iets te doen of te laten?
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Lied:
Welk lied past bij hetgeen je besproken hebt? Beluister dat en/of zing mee.
Gebed:
Bedenk waarvoor je voorbede wilt doen en/of verzamel dat. Het is een goed idee dit op te schrijven.
Als je bidt is het goed een bepaalde volgorde aan te houden:
•
•
•
•

Dank God voor Zijn liefde en trouw en voor hetgeen Hij dagelijks geeft
Beleid als er dingen zijn die niet passen bij een leven als kind van God
Bidt voor de voorbedepunten die je eerder verzameld heb
Een paar punten van ons:
o Zie inleiding voor de zondagen
Eindig met het ‘onze Vader’
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Vertaling - NBG 51

Geven:
Denk na over de vraag op welke manier je zelf, of samen met anderen concreet iets kunt betekenen de
komende week voor iemand anders.
We zijn gewend zondags te collecteren en volgen het rooster. Deze zondag is de collecte ------------------- Je kunt
geld overmaken via NL55INGB0002541400 t.n.v. Baptistengemeente de Rank te Utrecht ovv --------------------.
Delen:
Hoe vond je het om dit zo te doen? Als je alleen bent kun je met iemand bellen. Later kun je je ervaringen ook
mailen naar reageren@derank.org
Zegenbede: Lees onderstaande zegenbede van st.Patrick
De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen……nu en altijd.
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