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1. Alles wacht op U vol hoop (VL107, muziek Antoine Oomen)
Alles wacht op U vol hoop
alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

2. Drempeltekst
Jij die hoog woont! Dus moet ik klimmen,
of leren omhoog te vallen, naar jou toe
die ik wel God durf noemen:
zo wijd je hemel blauw in de morgen
zo goudomrand je sneeuwwitte wolken.
Jij die hoog op de zon woont
die van roodgevlamd vuur is.
Dus moet ik leren niet te smelten.
Die ook boven de zeeën zweeft
als adem - dus moet ik durven
mee te ademzingen in jou.
Licht. Op sandalen licht ben je gekomen,
vreemdeling van de bergen.
Die over wolken schaatst en hoog
als wervelwinden springt,
wandelt naast me in de avondkoelte.

3. Alles wacht op U vol hoop
4. Woord ten geleide Alex van Heusden
5. De Herberg
Mens zijn is een herberg.
Elke ochtend een nieuwe aankomst.
Een vreugde, een inzinking, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij.
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad
kort en klein slaat.
Behandel toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor een nieuwe sensatie.
De donkere gedachte, de schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees dankbaar voor iedereen die langskomt.
De hemel heeft ze allemaal gestuurd
om jou als raadgever te dienen.
Jalal al-Din, bekend als Rumi (1207-1273)

6. Zwemmen en varen (VL 828, muziek Antoine Oomen)
gezongen door Mark Walter, op de piano begeleid door Charlie Bo Meijering
Hij is een zwarte
vlek in het donker
hij is een vochtige
plek op de grond
hij is een windvlaag
hij kan bewegen
draaien kruipen
staan lopen rechtop.
Refrein:
Zwemmen en varen
lopen de branding in
lopen maar lopen
over de zee.
Zaaien en wachten
spinnen en naaien
vogels vangen in
kooien, kan hij –
bomen rooien
vechten met reuzen
jagen en doden
dat kan een mens.
Refrein
Huizen bouwen
tegen de regen
hij kan ook spreken

hij heeft geluk –
zijn met velen
hij kan ook denken
enkel de dood
bedacht hij niet.
Refrein
Vindingrijk
ijzeren zenuwen
alles hebben,
dat kan een mens –
lachen, huilen
kanker genezen
enkel de dood
geneest hij niet.
Refrein
Hij kan verzinnen
muizen en bergen
hij kan ook spelen
zien zien zien
bijten zingen
hoog springen laag springen
enkel de dood
ontspringt hij niet.
Refrein
Tweemaal een en
zijn met tweeën
harten ruilen
enkel de dood
vliegen vluchten
elkaar ontkomen
enkel de dood
ontkomt hij niet.
Refrein:
Nooit en eenmaal
toch en ooit nog
zijn met tweeën
tegen de nacht –
even even
de nacht ontkomen
zijn met allen
tegen de dood.
Refrein 3x

7. Overweging 1 – Enis Odaci
8. Muzikaal intermezzo: Charlie Bo Meijering speelt Bach
9. Overweging 2
10. Nocturne - Secret Garden (Iers-Noorse muziekgroep)
Nocturne
Laat de dag nu maar verglijden –
En laat de donkere nacht over je waken
Nocturne
Hoewel de duisternis er is
Ze zal wijken
Wanneer de donkere nacht de dag baart

11. Voorbeden
12. Staan in licht (VL798, muziek Antoine Oomen)
Waarom, wanneer,
uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig
werden wij
zo onbestaanbaar
onontkoombaar ik en jij –
kant en overkant
woord weerwoord tij
en tegentij.
Dag van vandaag:
vervreemd hereigend
zoekgeraakt hervonden
wie zijn wij?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord
voor dit nu hier
verterend vuur.
Maar ooit, God weet
uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende
moederschoot,
zal Hij ons roepen
en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht
onstuitbaar vrij
zo licht als Hij.

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.ekklesiaamsterdam.nl).

