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1. Gelukkig allen die uw wegen gaan (CD Psalm 119 vers 1-8, muziek: Antoine
Oomen)
Gelukkig allen die uw wegen gaan
Rechttoe rechtaan aldoende uw Thora.
Gelukkig allen die De Afspraak houden
die U zoeken, uit de grond van hun hart.
Wees gelukkig, doe het onrecht niet,
hebt Gij gezegd. En ik vernam uw stem.
Doe dit en dat, zo en niet anders zegt Gij,
En ik ga, de weg van uw opdracht
Maar op wankele voeten, ik moet nog
leren die levensweg te volgen
uw voorgeschreven woorden te houden
moge ik nooit te schande maken.
Moge ik de orde van uw recht doorschouwen
Ik zal U dankbaar zijn.
Inzetten wil ik waar Gij op inzet.
Wijk niet te ver van mijn zijde.
2. Inleiding & Lezing Deuteronomium 28:10
3. Het woord dat ik u heden geef (VL 514, Muziek: Antoine Oomen
Het woord dat ik u heden geef
is niet te hoog voor u
het ligt niet buiten uw bereik.
Het is niet in de hemel
zeg dus niet:
wie haalt het voor ons uit de hemel?
Het is niet over zee
zeg dus maar niet:
wie haalt het voor ons van over zee?
Het woord is dichtbij
in je mond in je hart
je kunt het volbrengen.
4. Toespraak deel 1
5. Hoor. Maar ik kan niet horen (VL 527, muziek: Antoine Oomen)
Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dichtgestopt.

Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.
Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.
Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.
6. Toespraak deel 2
7. Wat vrolijk over u geschreven staat (VL252, Muziek: Antoine Oomen
Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft –
wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
`redden wat verloren is', dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
`Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond –
dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
8. Toespraak deel 3
9. Niet als een storm als een vloed (VL 520, Muziek: Antoine Oomen)
Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.
Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de mens die gelooft,
zalig de boom aan de bron.
Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood
Verantwoording
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