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1. Wie mag  te gast zijn (Psalm 15 vrij, Antoine Oomen)  
 
Wie mag 
te gast zijn in uw tenten 
wonen zelfs 
in uw huis hoog in de bergen 
uitzicht wijd? 
 
Doe recht 
spreek waarheid laster niet 
hebt Gij gezegd, 
wees trouw 
verloochen niet je naaste 
die een mens is zoals jij, 
geef wat je geven kan, 
zegt  Gij. 
 
Gezegend om uw woord 
gezegend om uw naam 
Ik-zal-er-zijn. 
 

2. Inleiding 
 

3. En weer zingen (Psalm 101 vrij, Antoine Oomen) 
 
En weer zingen, maar nu 
zo zacht mogelijk. 
 
Ik wil de laatste waarheid: 
dat Gij tot mij komt, ooit. 
Ik zal mij stil maken, 
wachten in mijn binnenste kamer. 
 
Ik gedoog niet één onwaar woord 
ik wil het zuivere daglicht 
niets van laster, spot, inbeelding, 
hoogmoed, hoon. 
 
Ik wil vertoeven 
in het land der transparanten 
mijn ogen zoeken de weerloze echten – 
geef mij een doorzichtig huis. 
 
Iedere morgen een nieuw begin 
woorden die openbloeien 



waar ik in wonen kan, veilig 
met wie dan ook die mij lief is. 
 
En weer zingen, ook nu 
zo zacht mogelijk. 
 

4. Overweging – 1 
 

5. Antifoon  - Da pacem Domine van Gilles Binchois (1400-1460), 
Gezongen door de Niederaltaicher Scholaren o.l.v. Konrad Ruhland 
 

6. Overweging – 2 
 

7. Wat vrolijk over U geschreven staat (VL252, Antoine Oomen) 
 

Wat vrolijk over U geschreven staat: 
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
de adembron die ons te drinken geeft – 
 
wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
`redden wat verloren is', dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
`Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond – 
 
dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 
8. Overweging – 3 

 
9. Wees hier aanwezig (VL538, Antoine Oomen) 

 
Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn 
wat wij hier doen, het woord ter harte nemen 
dat Gij in Israël gesproken hebt 
en ons in Jezus te verstaan gegeven. 
 
Dat woord, als het nog leeft, spreek het ons toe, 
doe ons tesamen horen, uw gemeente. 
 
Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem. 
Wij waren ver weg, Gij een vreemde god, 
een onbekende naam, één van de velen, 
maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt 

 
een zoon van uw Tora, in U geworteld, 
die ons geworden is tot licht der wereld. 
 



10. Overweging – 4 
 

11. Blijf niet staren (VL855, Bernard Huijbers) 
 
Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen –  
het is al begonnen, merk je het niet? 

 
12. Overweging – 5 

 
13. Zo bidden wij U, met al uw Joodse mensen (Tom Löwenthal) 

 
Zo bidden wij U 
met al uw joodse mensen 
die uw Thora betrachten, 
met al uw moslim mensen die U aanbidden 
“Barmhartige”, 
met al uw christenmensen 
die U herkennen 
in Jezus van Nazareth. 
Zo gaan wij tot U 
en zingen onze Vader. 

 
14. Onze Vader (Tom Löwenthal) 

 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk komen, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en leid ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van u is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid. 
In eeuwigheid. 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 
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