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1.  Liefde, lichaam van zon (VL326, Tom Löwenthal) 
Liefde lichaam van zon 
zachtheid van de sterke 
liefde ziel van ontferming. 
 
Woord lankmoedig en trouw 
fijner dan fijn goud 
zoet als de zoetste honing. 
 
Tienvoud in ons midden 
water uit de rots 
vogels uit de hemel 
 
land ons beloofd 
wijnstok oogst van tarwe 
brood der armen. 
 
Woord in ons vlees 
rots van erbarmen 
sterk als de dood ben je 
 
liefde. 

 
2. Over liefde 

 

3. Liefde heeft geen longen (VL 802 Antoine Oomen) 
Liefde heeft geen longen 
maar zij ademhaalt en zingt 
en wat zij heeft gezongen klimt 
over steile hoogten. 
 
Korte lange vlagen kussen 
zwermen zoenen noem je liefde – 
dat betonnen knoesten twijgen 
groen blad rooie wangen krijgen. 
Maar ook harde noten kraken 
stenen slijpen tot zij zingen 
stenen kloven tot zij stromen. 
 

 Maar ook cederhoven planten 
rozenperken in woestijnen 

 noem je liefde. Maar ook blinde  
 ogen wenken, doden drenken 
 noem ik liefde, en de zon, met  
 al zijn felle zachte stralen,  
 vuursteen tussen diamanten. 



 
 Liefde heeft niet één paar handen  
 geen paar voeten, maar zij treedt je  
 tot je wijn bent, maar zij kneedt je  
 voor elkaar tot daaglijks brood. 
 Liefde heeft geen hart, geen schoot  

 maar je wordt uit haar geboren 
 tot je dood. 
 

4. Over het alles gevoel – 1 
 

5. Psalm 113 - vrij (Antoine Oomen) 
Zo hoog als Gij troont in uw hemel 
zo diep buigt Gij neer om te zien 
zo diep, om te zien deze aarde. 
 
Zo wijd als het oosten en westen 
mogen opklinken de lofzang. 
 
Boven de drommen der volkeren uit 
zijt Gij verheven, 
hoog boven alle hemelen licht. 
 
Niet de sterren 
loven en prijzen uw naam. 
Maar mensen die uw naam volbrengen 
knielende bij hun noodlijdende naasten. 
Niet de opgaande zonnen 
niet de zacht schijnende manen 
maar uw dienstknecht-mensen 
die de vreemdelingen tegemoet gaan 
 
loven en prijzen uw naam. 
 
Woont Gij in de hemel? Gij woont in hun harten – 
zij sjorren de vernederden op uit de modder 
de verstotenen sjorren zij op 
uit het stof van de aarde 
en nodigen hen aan hun tafels. 
 
Vrouwen onvruchtbaar 
worden moeder van dochters en zonen. 
 
Zij loven en prijzen uw naam. 

 
6. Over het alles gevoel – 2 

 
7. Psalm 98 – vrij (Antoine Oomen) 

Genoeg gezongen voor Hem. 
Nieuwe gezangen genoeg. 
Nu wil ik een wonder. 



 
Twee handen die boeien slaken 
twee armen om mij heen. 
Nu wil ik Hem eindelijk zien: 
twee armen heen om alle 
oorlogvoerende volken – 
zijn rechterhand wonden genezend 
zijn linker uitdelend water en brood. 
 
Plotseling staat voor de ogen der mensheid 
een reddende engel 
en heerlijkheid van nieuw begin 
straalt van hem uit – 
nu klinken tonen die nooit eerder klonken 
hemelse harpen, bronzen klokken van zon. 
 
Nu zingen ook de wereldzeeën mee, 
in alle talen daveren de bergen, 
klappen en fluiten rivieren, 
trompettert heel de kosmos eensgezind. 
 
Want morgen zal komen de Komende 
want heden is Hij geboren – 
en recht zal Hij spreken 
recht recht dat niet krom trekt. 
 
Verheffing van alle vernederden, 
op aarde vrede. 

 
8. Behoed de liefde 
 
9. Psalm 138 – vrij (Antoine Oomen) 

Mijn hart een harp een viool 
ik zing en speel U, Gezegende. 
 
Hoog op hun tronen, ik hoor ze, 
de opperste wezens ter wereld. 
Ik tart ze, ik zing ze uw Naam toe: 
'Vriendschap ontferming en trouw.' 
 
Naam die mij klonk in mijn oren 
die nog klinkt in mijn ziel: 
'Ik zal zijn die ik ben, voor jou, 
vriendschap ontferming en trouw.' 
 
Ik vertrouwde mijn oren niet, 
riep omhoog: Wat bedoelt U? 
Versta ik het goed? – ja goed 
klonk een stem in mijn ziel. 
 
Gij hebt mij gesterkt diep vanbinnen. 



Ik moet door het oog van de naald, 
Gij haalt mij erdoor, Gij voor eeuwig 
vriendschap ontferming en trouw. 
 
Gij laat nooit varen uw werk 
het broze werk van uw handen. 

 
10.  Nog is de dood 

 
11. Muzikaal fragment uit 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” (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.ekklesia-amsterdam.nl).    

 
 
 


