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1. Inleiding 1
2. Herschep ons hart (VL 693, muziek: T. Löwenthal)
Herschep ons hart
heradem ons verstand
dat wij elkaar behoeden
en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
wees de stem
die ons geweten wekt.
verberg u niet.
3. Inleiding - 2
4. Klankresten (VL502, muziek: T. Oosterhuis)
Klankresten van een onvoltooid verhaal.
Steenlettergrepen, sporen in woestijnzand.
Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie –
Hij zal niet slapen, aller zielen hoeder.
4. Voorlezing uit: Handelingen der apostelen, hoofdstuk 2:1-11
5. Nouvelle Étude Nr 1 van Chopin, gespeeld door Charlie Bo Meijering
6. Levende zielen
7. Wie zijn leven (VL 441, muziek: A. Oomen)
Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zovelen,
met een ander gaat verloren.
Wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.
8. Opengewaaid
9. Gij wacht op ons (VL 505, muziek: B. Huijbers)
Gij wacht op ons

totdat wij opengaan voor U
wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem
op uw stilte.
10. Fragment uit ‘Vleugels’ (uit: De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne, Toon Tellegen)
11. Blackbird (The Beatles)
Blackbird singing in the dead of night,
take these broken wings and learn to fly.
All your life you were only waiting for this moment to arise.
Blackbird singing in the dead of night,
take these sunken eyes and learn to see.
All your life you were only waiting for this moment to be free.
Blackbird fly, blackbird fly
into the light of a dark black night…
12. Uit: Ode aan de lucht (Pablo Neruda)
13. Die me droeg (VL 293, T. Löwenthal; gezongen door Trijntje Oosterhuis, Mensen veel
geluk)
Verantwoording
Alle liedjes en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen
paginanummers in zijn ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liedjes of teksten die daar niet in staan, is het
paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel Stilte zingen (2018). De muziek is te vinden via iTunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (ekklesia-amsterdam.nl).

