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1. In de vergaderzaal der goden – Psalm 82 vrij (Antoine Oomen) 
 
In de vergaderzaal der goden 
opgestaan 
oog in oog met de opperwezens 
staat Hij, die Ene 
en spreekt 
 
hoor zijn aanklacht: 
 
‘Hoe lang nog het recht geloochend, 
Ploert en Schender begunstigd? 
Doe recht de minste, het weeskind, 
de arme, beroofde, vernederde. 
Red hen die geen verweer hebben, 
doe hen ontkomen 
aan de hand van de schenders.’ 
 
Zij willen niet weten, niet zien 
in duisternis gaan zij hun gang – 
op haar grondvesten 
wankelt de aarde. 
 
Wel heb ik gesproken, 
zegt Hij, die Ene: 
godheden zijt gij, 
zonen, gij allen, van God in de hoge, 
maar sterven zult gij, 
als mensen sterven, 
vallen, zoals koningen vallen. 
 
Sta op, richt de aarde, Gij, 
want U komen toe alle volken 
 

2. Lezing (Jesaja 48: 17-22) 
 
Zo spreekt die is jouw bevrijder 
die in Israël de Heilige heet: 
Ik ben die is jouw God 
die jou leert wat goed voor je is, 
die je leidt op de weg die je gaan moet. 
 
Ach hoorde jij maar naar mijn wijzende woorden 
dan zou vrede voor jou stromen als rivieren, 
jouw gerechtigheid golven als de zee, 



jouw zaad zou zijn als het zand 
jouw geboorten talrijk als zandkorrels, 
onuitroeibaar de naam van jouw nageslacht 
voor mijn aangezicht. 
 
Trek weg uit Babel, die stad van verwarring, 
ontvlucht de Chaldeeën, die potentaten 
en roep het uit, juichend en muitend, 
dat de hele wereld het hoort: 
De Heilige heeft zijn dienaar bevrijdt, 
Jakob losgekocht, de woestijn in geleid - 
zij hadden geen dorst daar, het water liet hij 
voor hen uit de rotsen stromen. 
Ja, hij kloof de rots en het water vloeide. 
 
En ook dit is zijn woord: 
Voor de kwaaddoeners zal er geen vrede zijn 
 

3. Die om mij smeekt (VL 218, Tom Löwenthal) 
 
Die om mij smeekt, 

die ik heb afgeweerd 

zolang ik kon. 

 

Die mij niet sleurde, 

niet duwde, maar wenkte 

over uw drempel. 

Die de sluier van mijn angst 

niet scheurde, maar optilde. 

Die met enkel 

uw stem mij zo vermurwde 

dat ik wilde. 

 

Ooit door geruchten 

over U geknecht. 

Nu zonder angsten 

eindelijk 

verwacht ik U. 

 

Die om mij smeekt, 

die ik heb afgeweerd 

zolang ik kon. 

 
4. Toespraak  

 
5. Lied van Amos (VL 348, Tom Löwenthal) 

 
Klaagzang en klacht over u, 
gij die de zwakken vertrapt, 
onschuldigen grijpt en mishandelt. 
 
Zo spreekt die gij noemt `onze God': 
Ik kan uw psalmen niet luchten, 



spaar mij uw liedjes, uw fluiten. 
 
Doe stromen als een rivier 
onstuitbaar, als levend water, 
doe stromen gerechtigheid. 
 
Gij die uw plannen smeedt 
om de misdeelden te doden, 
gij die praat in uzelf: 
 
ik koop ze voor geld, de minsten, 
voor een paar schoenen de armen. 
 
Daarom wankelt de aarde. 
 

6. Toespraak vervolg 
 

7. Gij ik waan mij niet wijzer – Psalm 131 vrij (Antoine Oomen) 
 

Gij  
 
ik waan mij niet wijzer 
ik weet mij niet meer dan een mens 
keer mij niet af van mijn naaste 
droom geen hoogdravende dromen 
ik heb mijn bestemming erkend+ 
mijn ziel is tot rust gekomen 
 
een kind dat gedronken heeft 
en rust aan de borst van zijn moeder 
zo is mijn ziel in mij. 
 
Ik wacht op U, ik wacht 
van nu af tot in eeuwigheid 
omdat uw naam verluidt 
 
Ik-zal-er-zijn. 
 

8. Toespraak vervolg 
 

9. Soms breekt uw licht (VL 454, Bernard Huijbers) 
 
Soms breekt uw licht 
in mensen door  
onstuitbaar 
 
zoals een kind 

 geboren wordt. 
 
 Gedenk de mens 
 die wordt genoemd  

uw kind uw koninkrijk 
uw licht. 
 



Geen duisternis heeft ooi 
hem overmeesterd. 
 
Gedenk ons  
die als hij geboren zijn 
eens en voorgoed 
 
Die uit zijn mond 
Uw Naam hebben gehoord 
die moeten leven 
in de schaduw van de dood 
 
hem achterna 

   
10. Voorbeden  

 
11. Uit: Wie woont onder de hoede van: Verheven en geheiligd – Psalm 91 vrij 

(Antoine Oomen) 
 

Verheven en geheiligd worde 
zijn grote naam in deze wereld 
dat Hij ons regeren zal 
en in de komende die spoedig komen zal 
zeg amen. 
 
Verheven zij de Naam in eeuwigheid o ja. 
 
Gezegend zij de Naam 
geroemd gezongen en aanbeden 
van de Eeuwige die Heilig is 
 
Verheven zij de Naam in eeuwigheid. 
 
Boven alle zegenspreuken lofgezangen 
boven elke troost. 
 
Verheven zij de Naam in eeuwigheid o ja. 
 
Leven zij ons geschonken en heel Israël 
zeg amen. 
Hij die vrede toebereidt in zijn hoogten 
Hij moge vrede schenken 
aan Israël en heel de wereld. 
Amen. 

 
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” 
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