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Gedichten van Lucebert
- in deze tijd
heeft wat men altijd noemde schoonheid
schoonheid haar gezicht verbrand
zij troost niet meer de mensen
zij troost de larven de reptielen de ratten
maar de mens verschrikt zij
en treft hem met het besef
een broodkruimel te zijn
op de rok van het universum
tekst: Lucebert, muziek: Antoine Oomen
- ik tracht op poëtische wijze (tekst: Lucebert)
- in deze tijd (herhaling)
- niet meer alleen het kwade (tekst: Lucebert)
- Woord ten geleide
- Bomen schreeuwen niet (Verzameld Liedboek 874)
- Voorlezing uit Psalm 74 vrij
Hebt Gij uw mens verworpen? Zoudt Gij
een van ons de afgrond indrijven?
Daartoe hebt Gij ons toch niet
uit slavendienst bevrijd.
Terwijl wij waren op weg naar uw huis
werd het door de vijand veroverd.
Hij kapte op de balken in
als op lovertakken in het woud.
Kraste swastika’s in de muren,
bijlen beukten de oeroude poorten
kliefden hun hoofden - vuur deed de rest,
weg de Woning van uw Naam.
Zo zal het alle huizen van deze god vergaan,
brulde hij uitzinnig.
Er is niemand meer die U nog uitspreekt.
Geen profeten meer, geen weg te gaan.
Hebt Gij uw handen
in uw schoot gelegd?
Gij die de golfslag van de zee
gebroken hebt, de drakenkoppen verbrijzeld.
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Vergeet niet: Gij zijt de komende
hoe ook heel de wereld U hoont.
Gij zult de ziel van uw tortel
niet overleveren aan wild gedierte
uw gebogenen
zult Gij niet vergeten.
Vol van geweld en onrecht deze wereld,
armen en weerlozen vernederd.
Sta op, Gij, tegen het oorverdovend
schreeuwen van uw haters.
- Muzikaal intermezzo door Heleen Oomen
- er is ik (tekst: Lucebert)
- Muzikaal intermezzo door Heleen Oomen
- Toespraak door Huub Oosterhuis
- Aan de schoonheid (VL 806)
- Intermezzo en collecte
- Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie.
Laat ons bidden.
Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.
- Voorbeden
- Die heeft gezegd (muziek Antoine Oomen)
- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, ‘Om liefdes wil’)
- Brood en wijn
- En todo amar y servir (Taizé)
- Mededelingen
- in deze tijd (tekst: Lucebert, muziek: Antoine Oomen)
- Korte inleiding op vijf liederen gezongen door Eline Welle, begeleid door Antoine Oomen
(tekst: Lucebert, muziek: Antoine Oomen)
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