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1. Boek jij bent geleefd (VL 491, muziek: Antoine Oomen)
Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven
wat je leest.
Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Wou je leven met zovelen
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven.
Liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven
mag je zijn.
Vrouw, waar is je broer?
Mens, waar is je zusje?
't Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar,
lijden, sterven, liefde leren –
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.

2. Overweging 1

3. Een vriend (VL 434, muziek Antoine Oomen)
Een vriend
gaat door het holste van de nacht,
er is een vriend
gekomen onverwacht
met honger in zijn buik.
Hij klopt aan bij zijn vriend,
ze slapen al.
Wat stoor je ons
lang na de avondval…
Je had geen brood in huis?
Een vriend van jou
kwam langs met lege buik?
Goed dan
hij doet de deur al van het slot.
Zo’n vriend is God.

4. Overweging 2
5. Voorlezing ‘De termiet vond alles overbodig’ (Toon Tellegen, Iedereen
was er, blz.74)
6. Overweging 3
7. Er is nog zomer en genoeg (Nieuw Liedfonds, tekst: Judith
Herzberg, muziek: Geke Bruijning)
Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen terwille
was als iedereen niet iedereen
op handen droeg
8. Overweging 4

9. Voorlezing ‘Op het feest van de kameel...’ (Toon Tellegen, Misschien
wisten zij alles, blz. 325).
10. Honderd bloemen (VL 754, muziek: Bernard Huijbers)
Honderd bloemen mogen bloeien.
Grond en lucht genoeg voor alle
zaden knollen anjelieren.
Stenen moeten stenen blijven.
Goden vliegen hoge banen,
maar de zuring en de klaver
mogen bloeien honderdvoud.
Korenbloemen, flarden blauwe
hemel, vlijmende papaver,
morgensterren aan de dijken
flemend om gezien te worden –
woekerend in de populieren
als een nest de maretak, de
bloem der zoenen bitterzoet.
Op zijn stekelige stengel
bloeit en treurt de kale jonker
en geen vlinder zal hem vinden.
Tronken zullen twijgen dragen,
varens op bevroren ruiten
zullen wuiven, bloeien mogen
honderd rozen van papier.

Broos op stelen ongebroken,
wild en blindelings verstrengeld,
in spelonken, op de vaalten,
tussen schotsen ijs en boeken,
op de graven, mogen bloeien,
alle ongelijk eenzelvig,
honderd bloemen zonder naam.
In een woud van droomgewassen,
stenen wortels, stalen webben,
tochtig labyrint van woorden,
woont een mens, op brekebenen,
lelie van het veld, met ogen
tranend bijna blind van zoeken
naar een plek die water geeft.

11. Voorlezing 1 Korinte 12: 12-27.
12. Om te zien een nieuwe aarde (Stilte zingen 598, muziek: Tom
Lowenthal)
Om te zien een nieuwe aarde
om te gaan een wereld wijd
om een zacht en onbezwaarde
mens te zijn in nieuwe tijd.
Om een stem uit vuur te horen
om een naam van eeuwigheid
om steeds nieuw die naam te horen.
Om in nacht en ontij-uren
en er daagt geen morgenrood
staande voor de heetste vuren
niet te vluchten in de dood.
Dat wij onze zielen keren
naar het land van wijn en brood
dat wij ons daartoe bekeren.
Dat wij onze weg van dagen
zonder spijt ten einde gaan
dat wij willig zijn te dragen
en te doen wat moet gedaan –
onze doden niet verzwijgen,
allen recht doen naam voor naam
En dan nu in vrede zwijgen.

