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Zegenwens 

Slotlied: Gij zijt voorbij gegaan 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingslied: Licht, dat ons aanstoot 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord van welkom 

Gebed 

Kyrie: Lied van de een en de ander  

Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in kou, 
de steeneik, de kastanje, 
zag ik jou. (2x) 

Mijn zusje, mijn geliefde,  
mijn verre vriend mijn hart is aan.  
Mijn naastetje, wat heb ik jou,  
wat heb jij mij gedaan? 

Voordat de zee mij riep, 
haar spiegel, tij en tegentij, 
de poolster, de windstilte, 
riep jij mij. 

 
Eucharistieviering  

 

Zondag 

19 maart 2023 

 

 

‘Mens te zijn in 

nieuwe tijd’ 

 
 
 
 

 

 
Voorganger: 

Ekkehard Muth 

 

Lector:  

Patrick Oude Alink 

 

 

 

Muziek:  

Rob Engels 

Jelle Hoksbergen 

Wout Moerman 

Zangers uit het koor 

van Stadsklooster 

Mariken 

 

 

 

 

 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 
 

 
 
 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ik kocht een fluit, ik floot  
een sluier om je heen van vuur, 
een lichaam meer, 
tegen de lange duur. 

Als ik ooit komen zou  
waar bronnen zijn, bauxiet,  
een paar gewiekster woorden dan dit: 
ben jij daar? 

Mijn zusje, mijn geliefde, 
mijn verre vriend mijn hart is aan. 
Mijn naastetje, wat heb ik jou,  
wat heb jij mij gedaan? 

Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in kou, 
de steeneik, de kastanje, zag ik jou. 

H. Oosterhuis / A. Oomen 

 

Lezing: 1 Samuël 16, 1b; 6-7; 10-13 a 

Tussenzang:  Om te zien een nieuwe aarde  

Om te zien een nieuwe aarde  
om te gaan een wereld wijd  
om een zacht en onbezwaarde  
mens te zijn in nieuwe tijd.  
Om een stem uit vuur te horen 
om een naam van eeuwigheid 
om steeds nieuw die naam te horen, 
om steeds nieuw die naam te horen. 
 
Om in nacht en ontij-uren 
en er daagt geen morgenrood 
staande voor de heetste vuren 
niet te vluchten in de dood. 
Dat wij onze zielen keren 
naar het land van wijn en brood 
dat wij ons daartoe bekeren. 
 
Dat wij onze weg van dagen 
zonder spijt ten einde gaan 
dat wij willig zijn te dragen 
en te doen wat moet gedaan – 
onze doden niet verzwijgen, 
allen recht doen naam voor naam. 
En dan nu in vrede zwijgen. 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal  

Evangelie: Johannes 9, 1; 6-9; 13-17; 34-38 

Acclamatie:  

 

 

 

 

 
Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat 
het duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons 

leven, open mij voor Uw liefde, o Heer. 

Overweging  

Bereiden van de tafel / Collecte 

Lied: Ik zal niet rusten - t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Koor: 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal op mijn bed niet slapen,  
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
voordat ik heb gevonden: 
Koor; 2. Allen 

 

 
 
 
 
 
 

Koor: 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik,  
ik mag versmachten van dorst, 
tot ik gevonden heb: 
Koor; 2. Allen 

 
 
 
 
 
 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gezegend zijt Gij levende God’ 

Onze Vader  

Vredeswens: The peace of the earth 

The peace of the earth be with you, 
The peace of the heavens too; 
The peace of the rivers be with you, 
The peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you; 
God’s peace growing in you. 
 
Breken en delen 

Instrumentaal intermezzo 

Communielied: Waar vriendschap is  

Refr.: Waar vriendschap is en liefde, daar is God 

Laat ons, verheugd en vol ontzag, voor Hem 
zingen dit lied, voor Hem die leeft. En dat wij 
oprechte liefde hebben voor elkaar. 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.  

Op deze plaats bijeen gekomen, laat ons nu een 
van geest zijn, onverdeeld van hart. Weg alle 
harde woorden, wrok en tweespalt. Dat in ons 
midden liefde woont, God zelf. Refr.: 

Mogen wij zien met allen die al dáár zijn, 
verheerlijkt in het licht,  
uw Aangezicht onmetelijke vreugde, zekerheid 
waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen. 
Refr.: 

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

 
Voorbede en acclamatie 


