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Lied
van de maand februari 2017:

Om voor elkaar te zijn uw
oog en oor
LB 973

V

lammen zijn er vele, één is het licht…

´Om voor elkaar te zijn uw oog en oor´ - LB 973
Een lied voor doeners, zo kun je dit lied noemen. We worden opgeroepen God te dienen met lijf en leden. Zo
vertoon je Christus´ gezicht. Dat is de kern van het lied: vertoon Christus´ gezicht. Christus zelf roept ons op voor
elkaar zijn oog en oor te zijn, zijn hand en voet, zijn hart en mond.
Je kunt het lied zingen als een opdracht:
 Wees oog en oor, hand en voet, hart en mond voor thuislozen, hulpelozen, gewonden en gevangenen.
 Dan wordt geloof, hoop en liefde zichtbaar, oogst je gerechtigheid en vrede, zie je Christus´ gelaat in
brood en wijn, ben je een met elkaar en met Hem
 Halleluja, zo eindigt elk vers, prijs de Heer. Deze opdracht is geen bevel of last, geen toegangseis tot God.
Het is juist andersom: door zo te doen wordt de Heer geprezen, breng je God lof en eer. Wat geeft er
meer vreugde en genoegen dan het loven van God?
Bij dit lied komen allerlei teksten op. Matteüs 25:31-46, waar Jezus zegt: ´Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
1 Korintiërs 12: 1-31 waar het gaat over gemeente als bruid van Christus en als lichaam van Christus: ‘Welnu, u
bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit’. We kunnen niet zonder elkaar, we zijn
elkaar tot een hand en een voet.
Filippenzen 2: 5:18 waar Paulus oproept: Laat onder u de gezindheid heersen van Christus Jezus, die de gestalte
van een slaaf aannam.
Johannes 13: 1-17 waar Jezus, de rabbi, als minste de voeten van de leerlingen wast.
Het lied staat in het onderdeel ‘Kerk’ van de rubriek ‘Samen Leven’. Terecht, want hoe kan de Kerk het beste zijn
gezicht laten zien? Door de ander te dienen in de naam van Christus. Zo krijgt het samen leven gestalte en daar
wordt iedereen beter van. Door samen brood en wijn te delen, waarin Christus zichtbaar is, waarin je gezamenlijk
wordt wat je deelt - lichaam van Christus.
De melodie van dit lied ligt goed in het gehoor. Het zingen geeft vrolijkheid en energie, door de uitroep in de
laatste regel: Halleluja. Energie om te gaan doen waartoe het oproept: het gezicht van Christus vertonen door te
doen. Dan gaat de zon schijnen, door ons, dankzij Christus!
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Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op
het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
De melodie, een ‘echte’ Engelse hymn, is van Charles Villiers Stanford (1852-1924). Een goede
geluidsopname is te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=1-OiHpNK6XA (met een andere
tekst en na het laatste couplet een ‘amen’).
Een begeleiding is te vinden in de begeleidingsbundel bij het Liedboek. Zoek verder in
meerstemmige Engelse hymnbooks onder de melodienaam (‘tune’) ENGELBERG. Liederen met deze
melodie zijn.
In EREdienst van januari 2017 staat een uitgebreide toelichting op dit lied (tekst, melodie,
achtergronden e.a.). Zie verder: http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
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