Zondag 29 maart: ‘Liefde in tijden van Corona’
Podcast Ekklesia Amsterdam
Samengesteld door Kees Kok
1. Orgelimprovisatie op ‘Dan nog’ (door Elmar Lehnen, op het orgel van de Basilica
in Kevelaer)
2. In de ochtend
3. Licht dat ons aanstoot (VL 925, Oomen)
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
4. Zo goed mogelijk – 1
5. Tijd van leven (VL 795, Heuvelmans)
Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen

toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.
Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.
Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet zweert bij zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.
6. Zo goed mogelijk – 2
7. Zend mij de engel van de laatste troost (VL 814, Löwenthal)
Zend mij de engel
van de laatste troost
de ogen van een mens.
Onthoud mij niet
een mens die zegt
hier ben ik.
8. Al het goede (uit: Stilte zingen, p. 509)
9. Wat ook gebeurt (uit: Stilte zingen, p. 593, Oomen)
Bij alles wat gebeurt,
schrikwekkend, mensonwaardig,
open ons hart en ons verstand
voor wat óók gebeurt, en geschiedenis maakt:
gerechtigheid die volbracht wordt,
mensen die zich inzetten
ten einde toe en zich houden.
Dat onze ogen opengaan
voor die flitsen van een nieuwe aarde
die ook te zien zijn.

Dat wij volharden in onze verwachting;
dat wij ons niet laten intimideren
door wie de macht hebben,
nu nog wel, maar ooit niet meer –
dat wij vindingrijk worden,
en zelfs de kleinste kansen leren benutten
om vrede te stichten en recht te doen;
dat wij de moed niet verliezen
dat wij de stem die in ons spreekt van vrede
niet wanttrouwen, als een illusie –
dat wij staande blijven in het geloof
dat niets onmogelijk is
bij God-Ik zal er zijn,
geen ding, geen woord.
Dat onze ogen opengaan
voor die flitsen van een nieuwe aarde.
10. Op de vierkante meter
11. Dan nog (VL 190, Huijbers)
Dan nog
klamp ik mij
klamp ik mij
vast aan jou
of je wil of niet
op ongenade
of genade
ik zal red mij
red mij roepen
of zoiets als
heb mij lief.
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