Podcast Ekklesia Amsterdam, 12 juli 2020
Wat is wijsheid?
Samengesteld door Mirjam Rigterink
1. Onstilbare tonen (VL510, muziek: Tom Löwenthal)
Onstilbare tonen
zwijgende woorden
mogen hier klinken.
De mond die ze zingt
het hart dat ontvangt
zij gezegend.
Zoals een landschap
meer ruimte is
dan te zien is
en zoenen meer zijn
dan de volmaakte vorm van
de lippen
zo roepen wij
uit wirwar te voorschijn
een weg
een lichtgestalte
uit dromen en schaduw
van dood –
zo wordt van aarde
tot hemel Gij
onze enige ware.
2. Wat is wijsheid - 1
3. Goed is dat je niet doet wat slecht is (psalm 1 vrij, VL8; muziek: Antoine Oomen)
Goed is
dat je niet doet wat slecht is
niet achter oplichters aan loopt
niet met Ploert en Schender heult
niet je schouders ophaalt
‘ploert en schender, ach
zo is de wereld’.
Goed is dat je goede woorden
overweegt en wil:
heb je naaste lief die is als jij

de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand,
die woorden
zeg ze voor je uit
gezegend ben je
een boom aan stromen levend water
vruchten zul je dragen
blad dat niet vergeelt
het zal je goed gaan.
Oplichter
ongezegend zal je zijn.
Een storm steekt op
je waait de leegte in.
4. Er was eens een koning
5. Ik zegt God, ik ben nabij (vrije vertaling van Exodus 4:7-8 door Michaël Steehouder,
muziek: Chris van Bruggen, CD: Op wie wij wachten)
Ik, zegt God, ik ben nabij.
Ik heb de ellende van mijn mensen gezien.
Ik heb hun huilen gehoord,
ik weet wat ze doorstaan.
Ik daal af om te bevrijden.
Ik breng ze op een uitweg.
Ik, zegt God, ik ben nabij.
6. Twee vrouwen
7. Voorlezing uit 1 Koningen 3:16-28
8. Katherine (Uit: After Reading Shakespeare; uitgevoerd door Matt Haimovits. CD:
Orbit: Music for Solo Cello)
9. Wat is wijsheid – 2
10. Wij zullen kennen (VL233, muziek: Antoine Oomen)
Wij zullen kennen
zoals wij gekend zijn
en er begint een nieuw leven.
Ach jullie verlichten, ontrukten,
als je niet liefhebt je naaste
je verre naaste geen recht doet,
in schaduwen dwaal je maar rond,
door kunstlicht je ogen bedorven.

Wij zullen kennen
zoals wij gekend zijn,
en er begint een nieuw leven.
Ach wij die God willen zien
wij zien het gezicht dat ons aankijkt
te ongelegener tijd,
wij zien in flitsen elkaar,
de liefde die ons beloofd is.
Wij zullen kennen
zoals wij gekend zijn
en er begint een nieuw leven.
11. Voorbeden
12. Woord dat ruimte schept (VL537, muziek: Antoine Oomen)
Woord dat ruimte schept,
toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid
als rivieren stroomt
waar een wijnstok bloeit
tegen klippen op –
even is het waar
en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs
wat mijn ziel verlangt
geef dat ik volhard
in uw vergezicht.
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