Zondag 19 april 2020: ‘Stenen in tuinen’
Podcast Ekklesia Amsterdam, samengesteld door Kees Kok
1. Toen schiep God de mens naar zijn beeld (Stilte zingen, p.147, uit: Lied van de
aarde)
Toen schiep God de mens naar zijn beeld.
Mannelijk vrouwelijk schiep hij
mensheid en sprak: Wees vruchtbaar,
maak deze aarde vol van geluk –
dienen zult gij, behoeden
deze aarde van mij.
En het werd avond en morgen.
2. Levensadem
3. Tuinen
4. Er zijn daar oeroude tuinen (VL 906)
Er zijn daar oeroude tuinen
waar je in wieden en plukken mag.
Je hoeft er niet heen, maar je mag.
Maar je mag niet alleen.
Daar gaat je bootje. Het waait.
Wie zwemmen kan is beter af
dan wie niet zwemmen kan.
Daar kom je aan, bekaf.
De duinen zwaaien met witte handen
dat je welkom bent.
Van al die vreemde landen
is dit land het minst bekend.
5. Voorlezing uit het boek In den beginne (Genesis 2:8-17; vertaling Oosterhuis &
Van Heusden)
6. Vrijheid
7. Als vrijheid was (VL 796)
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn –
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.
Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten

wij wel wat leven is maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.
Verlangen, pijn van ongekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water –
dan valt de nacht over het middaguur.
Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in den beginne,
licht – ongebroken valt het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nog angstig zijn –
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn
en voor de grootste liefde niet vervaren.
8. Nieuw (Stilte zingen, p. 600)
9. Dat een nieuwe wereld komen zal (Stilte zingen, p. 610)
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt
voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden te samen:
wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt
voor allen.
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