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samengesteld door Kees Kok, met overdenkingen van Huub Oosterhuis
1 Wees hier aanwezig (VL 500, muziek: T. Löwenthal)
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Dat wij U horen, dat wij U leven.
Mensen voor mensen, alles voor allen,
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
2 Iedereen kan zingen
3 Als gij bestaat (VL 149, muziek: A. Oomen)
Als Gij bestaat
Bewerk ons dan
Herschep ons hart
En ons verstand
Dat wij ontvankelijk worden
Voor uw Naam
4 Het Onze Vader
5 Onze vader verborgen (VL 250, muziek: T. Löwenthal)
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
6 Is dat visioen geen illusie
7 En weer zingen (psalm 101 vrij, muziek: A. Oomen)
En weer zingen, maar nu
zo zacht mogelijk.
Ik wil de laatste waarheid:
dat Gij tot mij komt, ooit.
Ik zal mij stil maken,
wachten in mijn binnenste kamer.
Ik gedoog niet één onwaar woord
ik wil het zuivere daglicht
niets van laster, spot, inbeelding,
hoogmoed, hoon.
Ik wil vertoeven
in het land der transparanten
mijn ogen zoeken de weerloze echten –
geef mij een doorzichtig huis.
Iedere morgen een nieuw begin
woorden die openbloeien
waar ik in wonen kan, veilig
met wie dan ook die mij lief is.
En weer zingen, ook nu
zo zacht mogelijk.

8 Geloven
9 Eeuwige hier nu (psalm 150 vrij, muziek: A. Oomen)
Eeuwige hier nu
die ons adem geeft
gezegend Gij.
Om leven dat doorgaat
om dagen van morgen
God ondenkbaar
boven alle machten van de wereld
Gij god alleen
op violen, gitaren,
toetsen harpen saxofonen fluiten
met stemmen schorre klare
hoge lage.
Eeuwige hier nu
die ons adem geeft
gezegend Gij.
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