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‘Dansen met een troostboek’ 
Podcast samengesteld door Mirjam Rigterink 
 
1. Ik heb haar lief, Uw Thora (psalm 119-3 vrij, muziek: Antoine Oomen)  
 
Ik heb haar lief, uw Thora, 
moet altijd aan haar denken. 
 
Van mijn vijanden word ik niet wijzer, 
wel van uw geboden, die maken me rijk. 
Van mijn leermeesters heb ik geleerd, 
maar meer van uw geschriften, 
die leerden mij denken. 
En meer dan van oude mensen 
heb ik van uw letteren geleerd: 
uw orde te bewaren. 
 
Mijn voeten hield ik af van ’t slechte pad: 
ik wou uw woord bewaren. 
En uit uw richting buigt mijn weg niet af: 
Gij onderricht mij. 
 
Uw beloften strelen mijn tong, 
mijn verhemelte, mijn lippen, 
meer dan honing. 
 
Tot inzicht werden mij uw bevelen. 
Sindsdien haat ik de leugen 
 
vers 97-104 
 
2. Inleiding/Simchat Thora 
 
3. Syrinx, L. 129, Debussy, uitgevoerd door Christian Mattick (CD: 
Debussy et ses amis)  
 
4. Overdenking – Boek van belofte 
 
5. Toen schiep God de mens naar zijn beeld (muziek: Tom Löwenthal) 
 
Toen schiep God de mens naar zijn beeld. 
Mannelijk vrouwelijk schiep hij 
mensheid en sprak: Wees vruchtbaar, 
maak deze aarde vol van geluk – 
dienen zult gij, behoeden 
deze aarde van mij. 
 
En het werd avond en morgen. 
 
6. Overdenking – Troostboek 
 



7. Ogen die me zoeken, VL 842 (muziek: Tjeerd Oosterhuis, gezongen 
door Trijntje Oosterhuis, CD: Mensen veel geluk) 
 
Ogen die mij zoeken, 
volgen – tot hoever. 
 
Ik ga een bocht om  
waar geen licht komt 
 
geen hand mij vastgrijpt 
geen oor mijn stem herkent 
 
geen stem mij groet 
geen naam mij past 
 
tot waar geen mens is 
tot waar geen god is. 
 
Ogen die mij zien 
die mij aanzien, daar. 
 
8. Overdenking – Dansen met woorden 
 
10. Spreek het woord zoals geschreven staat (muziek: Tom Löwenthal, 
VL 686) 
 
In het woord 
was leven 
en het leven was 
het licht 
voor de mensen. 
En het licht schijnt  
in de duisternis 
en de duisternis 
heeft het licht 
niet overmeesterd. 
 
Spreek het woord 
zoals geschreven staat. 
Licht en leven is Uw naam. 
 
11. Overdenking – Samen lezen 
 
12. Boek jij bent geleefd (muziek: Antoine Oomen, VL 491) 
 
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. 
 
 
 
 
Verantwoording 
Alle liedjes en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL 
betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). De muziek is te vinden via i-Tunes, 
Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesia-amsterdam.nl) 
 


