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1. Gij die weet wat in mensen omgaat  (Tom Löwenthal, CD: Rust in Vrede) 
 

Gij die weet wat in mensen omgaat 
ontferm u, wees genadig, 
kom bevrijden! sterk ons!  
Dat wij niet verdwalen in verdriet. 
 

2. Dood die niemand spaart (uit: Gebeden en psalmen) 
 
Dood die niemand spaart. 
 
Dolkstoot in de rug 
dief in de nacht 
 
uitkomst ongerijmd 
barmhartig lang verwacht 
 
langzame sloop zacht ingeslapen 
lege neerslag van ogen 
 
suizende stilte 
na vallende scherven. 
 
Dood die niemand spaart. 
 
Moordenaar dood, maaier, 
pletter, keler van lammeren 
 
sierlijke schikgodin 
waar zijn de duizenden heen 
 
waar is die ene gebleven, 
dood die niemand spaart? 
 
Heengegaan. Overleden. 
 

3. Gij die weet wat in mensen omgaat (vervolg) 
 

4. Toespraak  
 

5. M. Duruflé, Requiem: Kyrie – uitgevoerd door het koor van de Bayerischen 
Rundfunks en het Müncher Rundfunkorchester, o.l.v. Ivan Repušić 



 
6. J.C. Bloem, Insomnia 

 

Denkend aan de dood kan ik niet slapen, 
En niet slapend denk ik aan de dood, 
En het leven vliedt gelijk het vlood, 
En elk zijn is tot niet zijn geschapen. 
 
Hoe onmachtig klinkt het schriel "te wapen" 
Waar de levenswil ten strijdt mee noodt, 
Naast der doodsklaroenen schrille stoot, 
Die de grijsaards oproept met de knapen, 
 
Evenals een vrouw, die een zich gaf, 
Baren moet, of ze al dan niet wil baren, 
Want het kind is groeiende in haar schoot 
 
Is elk wezen zwanger van de dood, 
En het voorbestemde doel van 't paren 
Is niet minder dan de wieg het graf. 
 

7. Toespraak vervolg 
 

8. Waar vriendschap heerst en liefde (VL 656, Antoine Oomen) 
 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 
Laat ons verheugd en vol ontzag 
voor hem zingen dit lied voor hem die leeft. 
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar. 
 
Op deze plaats bijeengekomen 
laat ons nu een van geest zijn, onverdeeld van hart. 
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. 
Dat in ons midden liefde woont, God zelf. 
 
Mogen wij zien met allen die al daar zijn, 
verheerlijkt in uw licht, uw Aangezicht – 
onmetelijke vreugde, zekerheid 
waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.  
 

9. Aansteken kaarsen  
 

10. Voorbeden  
 

11. Keer u om (VL 214, Antoine Oomen) 
 

Keer U om naar ons toe –  
Keer ons toe naar elkaar 



 
12. Zegen 

 
13. M. Duruflé, Requiem: In Paradisum – uitgevoerd door Atlanta Symphony Orchestra 

o.l.v. Robert Shaw 
 
 
 
 
Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen 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.ekklesia-amsterdam.nl) 
 

 
    


