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1. Lied aan het licht (VL925, Antoine Oomen)
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft

2. Inleiding - 1

3. American Beauty – (CD American beauty, Muziek Thomas Newman)

4. Inleiding – 2

5. Northern Lights – (CD Ola Gjeilo, muziek Ola Gjeilo)

6. Overdenking

7. Lied van alle dagen (VL 804, Antoine Oomen)
Nooit hoorden wij
andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen
wat handen niet kunnen,
nooit andere
goddelozer mensen dan wij.
Maar er was daglicht,
alle dagen, wat ook gebeurde,
alsof wij liepen
over een onzichtbaar weefsel
boven de afgrond gespannen,
dat niet scheurde.
Nooit werd iemand
weggetild uit de tijd.
Maar soms even
wordt lijden opgeschort
of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.

8. Sonnet, Ilja Leonard Pfeijffer

9. Dans nos obscurité (Taizé)
Dans nos obscurité,
alllume le feu qui ne s’étaint jamais,
qui ne s’éteint jamais.
In onze duisternis,
ontsteek een vuur
dat nooit meer doven zal.

10. Voorbeden

11. Wat ook gebeurt (pagina 593 – ‘Stilte Zingen’ - Antoine Oomen)
Bij alles wat gebeurt,
schrikwekkend, mensonwaardig,
open ons hart en ons verstand
voor wat óók gebeurt,
gerechtigheid die volbracht wordt,
mensen die zich inzetten
ten einde toe en zich houden.

Dat onze ogen opengaan
voor die flitsen van een nieuwe wereld.
Dat wij ons niet laten intimideren
door wie de macht hebben,
nu nog wel, maar ooit niet meer –
dat wij vindingrijk
de kleinste kansen leren benutten
om vrede te stichten en recht te doen.
Dat wij de moed niet verliezen
dat wij niet wantrouwen de stem
die in ons spreekt van vrede
dat wij staande blijven in het woord
dat niets onmogelijk is
bij God - Ik zal er zijn.

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 vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2011). De
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesiaamsterdam.nl).

