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1. Ballade van de mens (VL278, muziek: Antoine Oomen)

Ten dage dat Hij maakte
hemel en aarde –

er waren geen bomen,
geen halmen van grassen op aarde,
er viel nog geen regen
die dag dat Hij maakte de mens.

Die dag boetseerde Hij,
niet uit het licht van de hemel,
boetseerde Hij uit het stof van de aarde
mij, stof van de aarde,
blies adem van leven
in mijn neusgaten,
werd ik een levende ziel,
een mensje –
wie zijn wij dat Gij ons gedenkt.

Hij plantte vlakbij zonsopgang een tuin,
Hij nam de mens in zijn hand,
Hij plaatste de mens in de tuin.

Hij sprak tot mij:
Het is niet goed
als jij alleen blijft,
mensenkind.
Zou ik niet
iemand die jou zoekt en vindt
voor je maken?

Die mij aanziet?

Die jou roept en antwoord geeft,
die jou aanziet.

Tamme dieren, wilde beesten,
hoge vogels die Hij maakte.
Alle namen die ik riep,
die zij dragen
als een lichtglans.

Maar geen die mij riep.

Breng mij in een diepe slaap.
Neem de sterkste van mijn ribben.
Maak daaruit één die mij roept en
zoekt en vindt en antwoord geeft,
been van mijn gebeente.
Iemand
die mij aanziet



dat wij leven.

2. Lezing genesis 3: 1 tot 10

3. Aan de slang (CD: Kom jij beloofd, track 11, muziek Antoine Oomen)

Slang, je liep op je achterste benen. Nu kruip je.
Lispelde zoete geheime beloften. Nu vreet je stof.

Wat had je te melden? Dat mensen maar liever als goden
kraaiende haan-god, pauwe-god, stier-god
moesten gaan leven?

Niet meer mensen, grenzend aan andere mensen,
woorden wachtend op woorden, liefde, moeilijke vrijheid?

Slang, je sist en kronkelt, je zoekt onze hielen
dat je ze breekt, en wij niet gaan de weg van dit leven.

Slang, wij gaan ravijnen, bergen, wij wankelen
vallen – èn staan op, de weg van dit leven, wij mensen.

4. Lezing uit de bijbel voor ongelovigen van Guus Kuijer

5. Lied om vrijheid (VL 796, muziek: Bernard Huijbers)

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn –
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

Verlangen, pijn van ongekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water –
dan valt de nacht over het middaguur.

Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in den beginne,
licht – ongebroken valt het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nog angstig zijn –
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn
en voor de grootste liefde niet vervaren.

6. Toespraak deel 1

7. Muzikaal intermezzo: Niki Jakob en Ro Krauss, jiddish lied opgenomen in de 
synagoge van Weesp, april 2020



8. Toespraak deel 2

9. Psalm 1 (VL8, Muziek: Antoine Oomen)

Goed is
dat je niet doet wat slecht is
niet achter oplichters aan loopt
niet met Ploert en Schender heult
niet je schouders ophaalt
‘ploert en schender, ach
zo is de wereld’.

Goed is dat je goede woorden
overweegt en wil:
heb je naaste lief die is als jij
de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand,
die woorden
zeg ze voor je uit

gezegend ben je

een boom aan stromen levend water
vruchten zul je dragen
blad dat niet vergeelt
het zal je goed gaan.

Oplichter
ongezegend zal je zijn.
Een storm steekt op
je waait de leegte in.

10. Voorbeden en zegen

11. 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). De
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel:  
www.ekklesia-amsterdam.nl
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