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1. Naar jou sta ik op, psalm 63 vrij (VL 72)
Naar jou sta ik op in de morgen
roep de uren, bid het licht
strompel om water.
Naar jou dorst ik door de middag
lichaam ben ik, ziel smeek ik
met de schaduwen val ik.
Naar jou woel ik in de nacht slaap je? raak mij aan
dat ik rust vind
en naar jou opsta in de morgen.
2. God als geliefde - 1
3. Lippen (VL 786, versie van de cd Om Liefde)
Je lippen de lijn van je lippen,
je kussen voorzichtig je welvende lippen
je wijkende lippen je zoenen
je vloeiende zoenen je honingvloeiende
lippen de lijn van je lippen
de zon in je ogen je naam op mijn lippen
mijn hand in de jouwe trek je me mee
rennen we vliegen – waarheen
wimper aan wimper waarheen?
4. God als geliefde - 2
5. Liefde, lichaam van zon (VL 326)
Liefde lichaam van zon
zachtheid van de sterke
liefde ziel van ontferming.
Woord lankmoedig en trouw
fijner dan fijn goud
zoet als de zoetste honing.
Tienvoud in ons midden

water uit de rots
vogels uit de hemel
land ons beloofd
wijnstok oogst van tarwe
brood der armen.
Woord in ons vlees
rots van erbarmen
sterk als de dood ben je
liefde.
6. God als geliefde - 3
7. Veel te laat (VL 226)
Veel te laat heb ik jou liefgekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou liefgekregen.
Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heengebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.
8. Voorbede: Dat wij licht worden (Stilte Zingen: p. 466)
9. Hooglied ‘Ik zag je, ik woog je (muziek: Antoine Oomen)
1.
Ik zag je ik woog je.
Je keek of ik zag,
je lippen nog hard dicht –
toen stroomden je zoenen.
Het duurde een nacht
en een dag.

En toen het voorbij was
wilde ik weg.
En nauwelijks weg
wou ik weer.
2.
Toen werd het zomer
en later, en later
weer lente en zomer,
een herfst en een winter
de wind uit het noorden
de steenkou de dooi
de narcissenvelden
en weer.
3.
In spleten van rotsen
zat ik verscholen
te denken
ik weet niet meer wat.
In tuinen vol vogels
liep ik te fluiten
te dromen
ik weet niet meer wat
4.
Kwam iemand je tegen
een jager hij joeg je
een zanger hij zong je
een koning hij zette
zijn kroon af
maar mij
moest je ver zoeken, mij
moest je maar raden –
greep je me vast
had je mijn schaduw
en het werd avond
van winter tot winter
nu zijn de winters voorbij.
Kwam iemand me tegen

de zon kwam me tegen
de maan zong me wakker
de sterren verslonden
me levend
maar jij
kom ik je tegen, jou,
vallen de sterren,
zijn we weer thuis
en het wordt avond
en het wordt morgen
van zomer tot zomer
nooit gaan de zomers voorbij.
5.
We waren jong, we werden oud.
Maar voor liefde niet te oud.
Lange liefde is een touw
zevenmaal getwijnd.
Neem de tijd voor liefde.
Ogenblik voor eeuwigheid.
Liefde, geef ons nog wat tijd,
deze dag, voor liefde.
6.
We huren een wagen
en rijden naar meren.
We vragen een zanger
een jager een koning.
Ze komen met lieflijke
dromen en dranken –
zo wordt het later
zomer na zomer.
Met knikkende knieën
en armengevajem
verdwijnen we
door de deur uit het zicht
achter de ramen
staan nietige lichtjes.
7.
De dood in de verte
je ogen dichtbij.
De dood onder ogen

we weten geen verder –
wie leidden ons leven?
Wie wij?
De dood mag ons roepen
zijn kreet komt er aan.
En dan, witte ruiter,
en dan?
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