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1. Stilte nu. Voor u (Psalm 65 vrij, Antoine Oomen)  
 
Stilte nu. Voor U. 
Stilte zingen had ik U beloofd. 
Hoor dan. 
 
Hoor dan wie? 
Mij – wie mij? 
 
Die deze mens ben 
Die hier neerligt 
nietig schuld beladen 
die wil opstaan 
ander mens wil zijn 
nieuw ik. 
 
Stilte nu. 

 
2. Drempeltekst – uit Psalm 37 vrij 

 
3. Stilte nu. Voor u. 
 
4. Voorlezing uit het boek In den beginne 

Genesis 1:11-12.20-22.26-27 
 

5. Onbegonnen naam onnoembaar wie (Psalm 8, Antoine Oomen) 
 
Onbegonnen naam onnoembaar wie 
laag of hoog in welke aarde-uithoek wie? 
 
Hemel majesteitelijke mantel 
fonkelende myriaden -  
wie? 
Die uit de mond van kinderen 
een sterkte bouwt, een burcht van zangen 
waar zij hun schenders ontkomen, 
die. 
 
Als ik de hemel schouw, 
zon maan sterren daar gewrocht: 
wie zijn wíj dan 
dat aan ons gedacht zou worden, 
mens wie ben je dat je wordt geweten? 
 



Godendochters zijn wij en zonen 
gekroond met onzienlijke kronen, 
in verfijnde lichamen gekleed. 
 
En heel de aarde uitgespreid aan onze voeten 
tot in de verste verten, 
dat wij haar behoeden. 
Kudden schapen, stoeten vee 
met de beesten in het wild tezamen 
vogels langs de hemelbanen 
vissen flitsend langs de lanen van de zee. 
 
Onbegonnen naam onnoembaar jij 
wie jij 
laag of hoog in welke aarde-uithoek jij 
wie jij? 

 
6. Overweging 

 
7. Ludwig van Beethoven Strijkkwartet No. 13 deel V Cavatina 

Uitgevoerd door Alban Berg Quartett 
 

8. Voorbeden 
 

9. Dat ik aarde zou bewonen (VL282, Tom Löwenthal) 
 
Dat ik aarde zou bewonen 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem 
 
niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet met klauwen, 
maar op voeten twee 
 
om de verte te belopen, 
om de horizon te halen – 
en met handen die wat kunnen: 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
 
met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 
 
om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 
 



Dat ik ben, niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 
één van velen, één met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij 
 
om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdes weg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 

 
 
 

 

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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