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‘Een wonderlijk feest?’
samengesteld door Bart-Jan van Gaart
1. In den beginne het woord (VL 713, muziek: Antoine Oomen)
In den beginne het woord
roeping opdracht en zegen.
In den beginne het licht –
licht, erbarm u, woord ontferm u,
kom bevrijden.
Ere zij U
daar in den hoge, hier in ons midden.
Kome vrede op aarde.
Kome uw woord bij ons aan.
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. Johannes
3. Voorlezing uit het evangelie van Johannes 2, 1-11 (vertaling: Jan Nieuwenhuis)
4. Woord dat ruimte schept (VL 537, 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.
5. De bruiloft
6. Deze woorden aan jou opgedragen (VL 516, muziek: Tom Löwenthal)
Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenste van je ziel,
leer ze aan je kinderen, herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat.
Deze woorden aan jou toevertrouwd:
bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.
7. Voorbeden
8. Cantilena from Sonata No.11 in D Minor, Op. 148 - Joseph Rheinberger. Uitgevoerd
door Julian Lloyd Webber, James Judd & Royal Philharmonic Orchestra. Van de CD:
Cello Moods
Verantwoording
Alle liedjes en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen
VL betreffen paginanummers in ‘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.ekklesiaamsterdam.nl)

