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Liturgie voor de viering op zondag 19 maart 2017 
'Oculi- (Ogen) ' derde zondag in de veertigdagentijd, 

in de Julianakerk van Heerde 
 

 
 

 
 
Voorganger:   Ineke Adriaansz 
Orgel en muziek: Gerben Rorije  
 
Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars 
 
V:  Licht voor jou en mij 

Licht voor ieder mens 
Licht voor wie hier nog niet zo lang woont 
Licht voor de vreemdeling 
Licht voor wie je niet kent 

 
Begroeting 
 
Zingen lied 538 
 
1    Een mens te zijn op aarde 

 
in deze wereldtijd, 

 
is leven van genade 

 
buiten de eeuwigheid, 

 
is leven van de woorden 

 
die opgeschreven staan 

 
en net als Jezus worden 

 
die 't ons heeft voorgedaan. 
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2    Een mens te zijn op aarde 

 
in deze wereldtijd, 

 
is komen uit het water 

 
en staan in de woestijn, 

 
geen god onder de goden, 

 
geen engel en geen dier, 

 
een levende, een dode, 

 
een mens in wind en vuur. 

 
3    Een mens te zijn op aarde 

 
in deze wereldtijd, 

 
dat is de dood aanvaarden, 

 
de vrede en de strijd, 

 
de dagen en de nachten, 

 
de honger en de dorst, 

 
de vragen en de angsten, 

 
de kommer en de koorts. 

 
4    Een mens te zijn op aarde 

 
in deze wereldtijd, 

 
dat is de Geest aanvaarden 

 
die naar het leven leidt; 

 
de mensen niet verlaten, 

 
Gods woord zijn toegedaan, 

 
dat is op deze aarde 

 
de duivel wederstaan. 

 
Gebed op de drempel, samen besluiten met Introitusantifoon 535d 
 
Op U, Eeuwige, 
zijn onze ogen gevestigd. 
Van U verwachten wij wonderen 
maar de weg opgaan waar Gij ons wacht 
is moeilijk begaanbaar voor ons.  
 
zingen lied 535d: Mijn ogen zijn gericht op u; bevrijd mijn voeten uit het net.  
 
Voor onze ogen uit gaat Jezus Christus, leraar, herder, kind van U, 
en wij begrijpen maar niet 
hoe wij Hem moeten volgen 
om dan thuis te kunnen komen bij U. 
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zingen 535d: Mijn ogen zijn gericht op u; bevrijd mijn voeten uit het net. 
 
Op U Eeuwige, 
zijn onze ogen gevestigd, 
wilt U ons ook aanzien? 
Met de genegenheid van een vader, 
met de ontferming van een moeder 
met de trouw van een vriend? 
 
zingen 535d: Mijn ogen zijn gericht op u; bevrijd mijn voeten uit het net.  
 
Zodat wij Licht zien 
door ieder klein kiertje van onze ziel, 
 
zingen 535d: Mijn ogen zijn gericht op u; bevrijd mijn voeten uit het net.  
 
Gedicht van de zondag 
 
Er moeten woorden zijn 
zoals wind en water 
en zucht en zoen 
zoals jij en ik 
en wij 
die dit alles 
voor eeuwig zijn. 
 
Er moeten klanken zijn 
zoals zee en zoethout 
en weefsel en warmte 
zoals zij en hij 
en zij aan zij 
en samen zacht beminnen 
en levende liefde zijn. 
Claire vanden Abbeele 
 
 
Zingen lied 568a. (eenmaal samen, dan driemaal als canon) 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 
 
Teksten voor de meditatie: Genesis 18: 1-6 

Mattheus 25: 35-37 
 
Meditatie 
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Muziek: 'Mijn gebed' van D.C Lewis 
 
Voorbeden 
 
Collecte 
 
Slotlied 655 
 
1    Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

 
Hij laaft u heel uw leven lang 

 
met water uit de harde steen. 

 
Het is vol wondren om u heen. 

 
2    Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

 
gunt aan uw leven rust en duur 

 
en geeft het zin en samenhang. 

 
Zingt dan de heer een nieuw gezang! 

 
3    Een lied van uw verwondering 

 
dat nog uw naam niet onderging, 

 
maar weer opnieuw geboren is 

 
uit water en uit duisternis. 

 
4    De hand van God doet in de tijd 

 
tekenen van gerechtigheid. 

 
De Geest des Heren vuurt ons aan 

 
de heil'ge tekens te verstaan. 

 
5    Wij zullen naar zijn land geleid 

 
doorleven tot in eeuwigheid 

 
en zingen bij zijn wederkeer 

 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
 

 

Zegen 
 

 
Bezoekt u ons ook eens op Twitter en Facebook 

 
Twitter: @julianakerk 

Facebook: Vrijzinnigen Heerde 


