
 Orde van Dienst 
Zondag 23 maart 2014 

in de Grote- of Jacobijnerkerk te Leeuwarden 
3

e
 zondag in de Veertigdagentijd 

Zondag ‘Oculi’, naar Psalm 25, 15:  
‘Ik houd mijn oog gericht op de Heer’ 

 
voorganger : ds.U. Tjallingii 

 ouderlingen : Jan Miedema, Wietske Kuipers, 
                             Johan Luth                             

diakenen : Willy Poot, Sytske Eringa   
voorbeden : Alex Riemersma 
organist : Theo Jellema 
 
orgelspel 

- de ambtsdragers komen binnen 
mededelingen 

- de kaarsen worden aangestoken 
 
OP DE DREMPEL 
 
stilte en inkeer 
 
bemoediging 
 
oud. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

oud. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gem. die het werk van zijn handen niet los laat. 
 
drempelgebed  
oud. God,  

op U hopen wij,  
want van U wordt gezegd,  
dat u niet verlaat wie zoeken naar U. 
Laat ons dan niet verloren gaan  
in de wildernis van ons bestaan,  
verlaat ons niet,  
maar leid ons voort 
naar leven dat goed is 
in uw ogen, 

gem. AMEN 
 
Zingen: Lied 562 

 

2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden 
 weerspannig in de wind, 
 wilde niet zien of horen 
 hoezeer ik werd bemind, 
 mijn leven liep verloren, 
 uw stem bracht mij tot staan, 
 U bidt voor wie U hoonden – 
 o Jesu, zie mij aan. 
 
3. Mijn Heer die om mijn zonden 
 in doem en duisternis 
 ontluisterd en geschonden 
 aan ’t kruis gehangen is, 
 al ben ik U onwaardig, 
 mijn toevlucht is uw naam, 
 mijn redden, mijn genade – 
 o Jesu, zie mij aan.  
 
KYRIE   

 
Kyriegebed 
  
oud: Om alle pine en smert, 
 jou acht op ús gebed: 
 Hear, ferjit ús net! 
gem. Hear, ferjit ús net! 
 

oud: Om hertsear op ús wei, 
 Jo sjogge it dei oan dei: 
 Hear, bliuw Jo ús nei! 
gem. Hear, bliuw Jo ús nei! 
 

oud. Om alle need en kwea, 
 Foar lyts en grut ús bea: 
 Hear, ferdriuw de dea. 
gem Hear, ferdriuw de dea! 
 
 
ROND DE SCHRIFTEN 
 
 
groet 
vg. De Heer zij met u. 
gem. Ook met u zij de Heer. 
 
 
gebed van de zondag 
 
 
eerste lezing: Genesis 27, 30 - 41 
 
 
Schriftlied: Lied 118: 6,7,en 8 (Psalm 118: 6,7 en 8) 
 
 
tweede lezing: Evangelie van Mattheus 21, 33-46   
 
 
acclamatie (bijlage pagina 5)  
 
Schriftlied: Lied 315: 1 en 2 (Gez. 330: 1 en 2) 
 
 
de kinderen in het midden 
 
 



 
projectlied: 

 
 
2.  Een stilte die zich horen laat, 
 heel zacht, nog ongekend; 
 ze fluistert van wat komen gaat 
 en wie U voor mij bent. 
 
3.   Ik zoek de stilte, zoek een rust 
 die ruimte maakt in mij. 
 Ik adem op, ik ben gerust 
 en voel U heel dichtbij. 
                                          tekst Erik Idema 

  
de kinderen gaan, voorafgegaan door het licht van de 
paaskaars, naar hun eigen ruimte 
 
verkondiging 
 
orgelspel 
 
CREDOLIED (staande) Lied 825: 1, 4, 9 en 10  
(Gez.86: 1,4,9 en 10) 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
inzameling van de gaven tijdens orgelspel 
De eerste rondgang is voor diaconie en kerk. 
De tweede rondgang is een doelcollecte,  
bestemd voor: Kerk in actie/Binnenlands diaconaat  
 
gebeden 

- dankgebed 
- voorbeden, iedere voorbede eindigt met: 

 
 
 

 
 

- stil gebed 
- Onze Vader 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
de kinderen van de oppas komen tijdens het slotlied in 
de kerk 
 
 

de gemeente gaat staan 
 
slotlied:  Lied 836 

 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
 als eenmaal bij de zee. 
 Geef dat ook wij uw nodend woord 
 vertrouwen, volgen ongestoord, 
 op weg gaan met U mee, 
 op weg gaan met U mee. 
 
3. O vrede van Tiberias, 
 o heuvels in het rond, 
 waar Jezus in het zachte gras 
 de mensen liefhad en genas, 
 en in hun midden stond, 
 en in hun midden stond. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
 op onze duisternis. 
 Neem van ons hart de vrees, de lust, 
 en maak ons innerlijk bewust 
 hoe schoon uw vrede is, 
 hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
 geen hartstocht ons verwart. 
 Maak Gij ons rein en welgezind, 
 en spreek tot ons in vuur en wind, 
 o stille stem in ’t hart, 
 o stille stem in ’t hart. 
 
vg. Zegen 
gem. 

 
 
orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 


