
 
EKKLESIA AMSTERDAM  
Zondag 17 januari 2021 
LuisterLink – Onkreukbare woorden 
Samengesteld door Kees Kok 
 
 

1. Hoog te paard VL870, Antoine Oomen)  
 
Hoog te paard rijdt onrecht langs de wegen. 
Zijn zegeningen: vuur en zwaard. 
Niemand veilig. Jij die nog woorden 
als recht en vrede, 
liefde, broze kostbaarheden, 
hebt vergaard: 
liefde? voor wie bewaard? 
vrede? hoe maak jij vrede? 
 
Waar ter wereld zou ik om u treuren, 
gebeurtenissen, bloed doordrenkt. 
Niemand ben ik, stomme getuige 
van weer en onweer, 
storm en stilte, dood en leven 
ongetemd. 
Wie hoorde ooit mijn stem? 
Wie ooit zal ik hem geven? 
 
Niemand ben je, slaven, halve wereld, 
zwart, naamloos ik, in bloed gesmoord. 
Allen ben je, alles in allen 
dat waarom daarom 
wordt gevreesd, gehaat en jankend 
uitgemoord. 
Is er een levend woord? 
Wie leert mij dat ontvangen? 

  
2. Overweging - 1 

 
3. Onkreukbare woorden  (VL19, Antoine Oomen) 

 
Onkreukbare woorden, waar ben je? 
Betrouwbare vrienden, bezweken 
onder een spervuur van tongen? 
Bestendig is niemand, bestendig 
is enkel de vuurstenen leugen. 
 
Hij zal ze, die goden der aarde, 
die gluipen, die mooi praten, moorden, 
die slaan met stomheid de armen, 
die denken ‘mijn woord is het laatste’. 
Hun tongen uitrukken zal Hij. 



 
Hij zegt: Ik hard het niet langer, 
dat kermen van weerloze kinderen. 
Ik weet wat recht is, menswaardig. 
Ik ken de afgrond der harten. 
Ik kom, met vuur uit de hemel. 
 
Zijn woord is geen woord als van mensen. 
Het is bevochten, gelouterd 
in wanhoop en moeten aanzien, 
in dulden, hopen, vergeven. 
Het doet. Het wijkt voor geen wereld. 
 
Voor ons die ontroostbaar, hoelang nog, 
niet weten, niet zien, toch geloven 
dat ooit zal opdagen uw waarheid, 
voor ons werd uw Schriftwoord geschreven, 
een handschrift van licht aan de hemel. 
 

 
4. Lezing uit de tweede brief aan Timoteüs  (Timoteüs 3:14-4:5) 

 
5. Overweging – 2 

 
6. Staan in winterlicht twee bomen (VL747, Antoine Oomen) 

 
Staan in winterlicht twee bomen 
stram gelaten kaal wanhopig. 
 
Horen zij de storm aankomen 
sluit de één zijn oren, ogen, 
wordt een zwaluw in zijn dromen. 
 
Grijpt de ander met zijn wortels 
in nog onderaardser donker 
 
naar nog dieper waterstromen. 
 

7. Overweging - 3 
 

8. Gedenk uw woord  (Psalm 119 vrij, Antoine Oomen) 
  

Gedenk uw woord, gesproken tot uw knecht 
- ik ben die knecht, ik werd van hoop vervuld. 
 
Ik ging gebogen, Gij hebt mij getroost 
met uw belofte van nieuw leven. 
 
Hoe ook vernederd en gehoond, meer dan ik aankan, 
aan uw Thora houd ik mij vast. 



 
Als ik uw eeuwig visioen gedenk, 
dan vind ik troost, mijn Heer zijt Gij, mijn God. 
 
In lichterlaaie sta ik, om de schenders 
van uw Thora. Maar dan gedenk ik weer 
 
uw woord en wet, wat Gij bedoelt 
en hoe ver in den vreemde ik ook ben, 
het zingt in mij. 
 
Ook in de nacht vergeet ik niet uw Naam 
‘Ik zal er zijn’, en doe wat moet – 
 
dat is mijn deel van leven, dat alleen: 
uw opdracht te volbrengen. En niets anders. 
 

9. Overweging – 4 
 

10. Voorbede 
 

11. Nog voor chaos (VL701, Tom Löwenthal  
 
Nog voor chaos, leegte, afgrond van donker, 
nog voor licht werd, hemel, zon over aarde, 
was het woord en sprak het woord 
en werden wij mensen. 
In het woord is zwijgen tasten waken 
in het woord is wachten luisteren horen 
in het word ontstaan wij, mensen uit mensen. 
 
In het woord is zon en aarde voor allen, 
grond die draagt, licht, verte, rozen, rivieren, 
wijd onder wolken wegen en steden, 
huizen van mensen. 
 
Die ons voor de dood niet hebt geschapen, 
die ons hult in taal opdat wij leven. 
spreek ons voort, dat niet verstommen wij, 
deze mensen. 
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