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1. Stilte nu Psalm 65 vrij (Stilte Zingen, muziek: Antoine Oomen)

Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.

Hoor dan wie?
Mij – wie mij?

Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuldbeladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.

Stilte nu

2. Voorlezing uit Lukas 10:25-37

3. Zend mij de engel van de laatste troost (VL 814, muziek: Tom Lowenthal)

Zend mij de engel
van de laatste troost
de ogen van een mens.

Onthoud mij niet
een mens die zegt
hier ben ik.

4. Overweging deel 1

5. Wij zullen kennen (VL 233, 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.

6. Overweging deel 2

7. Lied van alle dagen (VL 804, muziek: Antoine Oomen)

Nooit hoorden wij
andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen
wat handen niet kunnen,
nooit andere
goddelozer mensen dan wij.

Maar er was daglicht,
alle dagen, wat ook gebeurde,
alsof wij liepen
over een onzichtbaar weefsel
boven de afgrond gespannen,
dat niet scheurde.

Nooit werd iemand
weggetild uit de tijd.
Maar soms even
wordt lijden opgeschort
of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.

8. Voorbeden

9. En todo amar y servir - In alles liefhebben en dienen

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 instaan, is het paginanummer opgenomen uit de
verzamelbundel Stilte zingen (2018). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op
CD via onze webwinkel (www.ekklesia-amsterdam.nl)
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