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1. Uit: Syrinx, L. 129, Debussy 

 
2. Welkom 

 
3. Dit ene weten wij (tekst: Henriette Roland Holst, muziek: Mariëtte Harinck) 

 
Dit ene weten wij 
en aan dit één houden wij ons vast in de duistere uren 
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 

 
4. Overdenking – 1 

 
5. Lied van Gij en ik (VL231, muziek: Antoine Oomen) 

 
Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt 
maar wel dat Gij niet zijt een god 
naar mensentrant. 
 
Ondenkbaar beeldloos Gij, niet-gij 
als gij en ik in mensentaal – 
toch ik en Gij. 
 
Gezegend Gij wiens wezen is 
dat ik U niet doorgronden kan 
en Gij mij wel. 
 
Die zo zijt dat geen naam U past 
en alle licht een verre schijn 
goud klatergoud. 
 
En alles niets. Een stameling 
van stomheid zijt Gij in mijn mond 
als ik U zing. 
 
Maar niets of alles, eeuwig nu 
zijn onvervreemdbaar Gij in mij 
en ik in U. 

 
6. Voorlezing: 1 Koningen 19:8-13 

 
Hij stond op, 



hij at, 
hij dronk. 
Hij ging, door de kracht van dit voedsel, 
veertig dagen en veertig nachten 
tot aan de berg van God, Horeb. 
Hij kwam daar, in de spelonk, 
hij wilde daar overnachten. 
Zie het woord van JHWH aan hem, 
hij sprak tot hem: 
 Wat wil je hier, Elia? 
Hij sprak: 
 Jaloers was ik, jaloers 
 om JHWH, God der legerscharen 
 want verlaten hebben jouw verbond de kinderen van Israël, 
 jouw offerplaatsen hebben zij verbrijzeld, 
 jouw profeten hebben zij omgebracht met het zwaard, 
 ik alleen ben over. 
 En zij zoeken naar mijn levensadem, om die weg te nemen. 
Hij sprak: 
 Naar buiten! 
 Ga staan op de berg voor het aangezicht van JHWH. 
 Zie hoe JHWH voorbijgaat. 
 Een stormwind, groot en heftig, 
 splijtend bergen, verbrijzelend rotsen 
 voor het aangezicht uit van JHWH: 
 niet in de storm JHWH - 
 en na de storm een aardbeving: 
 niet in de aardbeving JHWH - 
 en na de aardbeving vuur: 
 niet in het vuur JHWH - 
 en na het vuur een stem van vermorzelend zwijgen. 
Het geschiedde 
toen Elia dat hoorde: 
hij bedekte zijn aangezicht met zijn mantel, 
hij ging naar buiten, 
hij ging staan bij de opening van de spelonk. 
Zie, een stem tot hem, 
hij sprak: 
 Wat wil je hier, Elia? 

 
7. Lied van de Naam (VL328, muziek: Antoine Oomen) 

 
O Heer God 
erbarmend genadig lankmoedig 
rijk aan liefde rijk aan trouw 
bewarend liefde 
tot het duizendste geslacht. 



 
Wij gingen met andere goden 
uit zilverlingen gesmeed in de smidse 
uit goud in het vuur van de ontrouw. 
Wij torsten ze op onze schouders, 
riepen `ga dan' en `red ons' – 
hun voeten konden niet gaan. 
 
Andere goden: sprekende slangen, 
ogenpaleizen, tuinen van haar. 
Andere goden gaan ons voorbij 
in stormwind en aardschok. Niet Gij. 
Andere staan als blinde muren 
tussen de mensen. Niet Gij. 

 
O Heer God 
erbarmend genadig lankmoedig 
rijk aan liefde rijk aan trouw 
bewarend liefde 
tot het duizendste geslacht 

 
8. Overdenking – 2 

 
9. Psalm 24 vrij (VL48, muziek: Antoine Oomen) 

 
Van God is de aarde en die haar bewonen.   
Van Hem zijn haar diepten en toekomst.  
Hij heeft haar gebouwd op de zeeën,  
aan stromen duurzaam verankerd.   
  
Wie mag zijn hoogte beklimmen  
wie staan met geheven hoofd in zijn huis?  
Mensen met rechtvaardige handen.  
  
Mensen met harten onverdeeld  
afgekeerden van schijn en leugen  
mensen onkreukbaar, met licht geladen.  
  
Die doen het goede wat moet gedaan –  
dat slag dat vraagt en vecht om Hem  
dat Hem wil zien met eigen ogen.  
  
Poorten, heft uw hoofden omhoog.  
Maak u groter, oeroude deuren:  
hier komt de Eeuwige, de lichtende.   
  
Wie is de Eeuwige, de lichtende?  



Het is Hij die vecht voor gerechtigheid,  
het is de god van de armen, de sterke.  
  
Poorten heft uw hoofden omhoog,  
hier komt Hij, de god van de armen,  
de sterke, de Eeuwige, de lichtende. 
 

 
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). De vertaling van de lezing uit 1 Koningen is van Alex van Heusden. 
 


