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1. Gij wacht op ons (VL 505; muziek Bernard Huijbers)
Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U
wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem
op uw stilte.
Uw woord, dat de eeuwen voorziet,
onze dagen behoedt,
het kome geladen met kracht
als de opgaande zon.
2. Drempeltekst
Weest elkaar niets dan liefde schuldig
want wie de ander liefheeft
heeft Thora vervuld.
Want deze opdrachten
‘jij zult geen overspel plegen, niet moorden, niet stelen, niet begeren’
en elke andere opdracht
wordt samengevat in dit woord:
‘Jij zult liefhebben je naaste die is zoals jij, je gelijke.’
De liefde berokkent je naaste geen kwaad,
dus de vervulling van de Thora is de liefde.
En ook nog dit:
jullie weten in welke tijd wij leven:
reeds is het uur aangebroken om uit de slaap te ontwaken
want onze bevrijding is dichterbij dan toen wij tot vertrouwen kwamen.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.
Laten wij dan afleggen de werken der duisternis
en ons omgorden met de wapens van het licht.
Paulus aan de Romeinen 13:8-12
3. Gij wacht op ons
4. Overweging 1
5. Die mij getrokken uit de schoot (VL 178; muziek Antoine Oomen)
gezongen door Mark Walter
Die mij getrokken uit de schoot
mij mens genoemd hebt en geëigend
mijn ogen wende aan het licht
mijn voeten zette dat ik stond
mij hebt doen weten dat ik gaan kon
dat ik zou komen waar Gij zijt

die als ik neerzit aan de kant
van weg en omweg, moe en dorstig,
mij overschaduwt met uw Naam
die toen ik neerlag in het stof
mij hebt omgeven met uw duister
dat geen gedierte mij verslond
die ongezien mij trekt tot U
U zal ik ongezien vertrouwen –
laat mij niet over aan mijzelf.
6. Overweging 2
7. Al spreek ik met tongen (VL 934; muziek Antoine Oomen)
Al spreek ik met tongen
van engelen en mensen,
maar liefde heb ik niet:
ik ben schallend koper,
een rinkelende tamboerijn.

Liefde houdt stand tegen alles:
telkens weer gelooft zij,
alles verdraagt zij,
altijd opnieuw vol hoop.
Nooit bezwijkt de liefde.

Al ben ik een profeet,
ziende het onzienlijke,
in alles ingewijd,
en is mijn geloof zo volkomen
dat ik de bergen verzet,
maar ik heb geen liefde,
ik ben niets.

Profetenwoorden wel,
talen verstommen,
alle kennis is eindig –
ach, al wat wij weten is stukwerk
en onze visioenen: flarden licht.
Maar als het oneindige aanbreekt,
houdt al het eindige op.

En geef ik alles weg,
en laat mij martelen
als het moet,
heb ik geen liefde,
dan dient het tot niets.

Toen ik nog een klein kind was,
praatte ik zoals kinderen doen,
en ik dacht niet verder
dan kinderen doen.
Nu ik een man geworden ben,
heb ik dat achter mij gelaten.

Liefde is ruimte geven,
tijd laten, goedheid, geduld.
Liefde is niet kleinzielig,
jaloers, hebzuchtig.
Liefde laat zich niet gelden,
ijdel, grof, ongenaakbaar.
Wie liefheeft
is niet belust op zichzelf.
Liefde wordt niet verbitterd,
liefde vindt niets onvergeeflijk.
Onrecht maakt haar niet gelukkig,
waarheid maakt haar gelukkig.

Nu nog zien wij spiegelbeelden,
raadselachtig,
eenmaal staan wij oog in oog.
Nu nog weet ik niet de helft,
ooit, eenmaal, zal ik alles weten,
zoals Hij alles weet van mij.
Geloof en hoop en liefde
zullen blijven, alle drie,
maar de grootste is de liefde.

8. Overweging 3
9. Erik Satie, Gnossiennes: No. 1 – Lent uitgevoerd door Reinbert de Leeuw

10. Voorbeden
11. Wij zullen, Jood en Griek, zijn lichaam worden (VL 487; Antoine
Oomen)
Wij zullen, Jood en Griek, zijn lichaam worden,
zijn uitstralende kracht in deze wereld,
als wij de woorden doen van de Thora
die Jezus heeft gedaan en door gegeven.
Zijn geest is het die ons tezamen voegt,
en liefde die ons maakt tot zijn gemeente.
Deemoed geduld ontferming vonken geest –
waar mensen afgekeerd zijn van geweld,
niet zwichten voor de oude dode wereld
van geld is god of welk bewind dan ook
waar wij elkaar behoeden en doen leven
waar laatsten eersten zijn, daar woont hij in.
Weest daarom een van harte en van hoop,
de geest bestiere uw intiemst verlangen:
een nieuwe aarde in gerechtigheid
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Geliefden, nooit heeft iemand God gezien.
Wie naar liefde leeft, zal in Hem wonen.
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,
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