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1. 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.

2. Inleiding
3. Klein woord (VL504, muziek Antoine Oomen)
Klein woord
vluchtig leeg
gevloekt woord
‘god’
wees van kracht
sta op, nu
levend
Naam.
Kyrie eleison (4x)

4. Lezing
5. Pianomuziek – Igor Stravinsky, Concerto for 2pianos, Quattro Variazioni no. 2
The Russian Album - Lucas en Arthur Jussen
6. Overweging – 1
7. Het woord dat Ik u heden geef (VL514, Bernard Huijbers)
Het woord dat Ik u heden geef
is niet te hoog voor u
het ligt niet buiten uw bereik.
Het is niet in de hemel
zeg dus niet:
wie haalt het voor ons uit de hemel?
Het is niet over zee
zeg dus maar niet:
wie haalt het voor ons van over zee?
Het woord is dichtbij
in je mond in je hart
je kunt het volbrengen.

8. Overweging – 2
9. Ik zal mijn mond niet houden (VL196, muziek Tom Löwenthal)
Ik zal mijn mond niet houden tegen U,
Onrustig droef opstandig
Schamper is mijn ziel in mij.
Wie zijt Gij dat ik U belangrijk vind
dat ik mij toets aan U?
'Draai toch eindelijk
je ogen van hem af!'
Maar dan heb ik geen antwoord.
Nooit heb ik niets met U.
Wachten, tegen beter weten in,
of ik U heb bedacht.
Leven met een nooit geziene
zwijgende geliefde

waarom zou ik
U niet opgeven?
Maar ik kan niet anders
dan roepen: heb mij lief.

10. Psalm 94 vrij
11. Jij die voor alle namen wijkt (VL170, muziek Genève 1551)
Jij die voor alle namen wijkt
geen weg die in jouw verte reikt
geen woord kan jou aanbidden.
Jij die niet hoogverheven troont
licht dat in nacht en wolken woont
een dode in ons midden.
Jij komt, wij weten dag noch uur
jij gaat voorbij, een dovend vuur
een stilte in de bomen.
Roepend van ver, stem van dichtbij
niet overal niet hier ben jij
niet god die wij ons dromen.
Geen veilig pad om langs te gaan
geen plek geen been om op te staan
geen rots om op te bouwen.
Geen bron die uit de rotsen breekt
geen bloed dat stuwt, geen hart dat spreekt,
geen ziel om in te schouwen.
Geen gulden regel, rond getal
geen laatst gericht in dit heelal
onwrikbaar onbewogen.
Maar mensen die verminkt en klein
ontheemd ontkend toch mensen zijn
roepend om mededogen.
Roepende stilte, verre stem,
als jij bestaat, besta in hen,
in mensen in ons midden.
Wees onbestaanbaar ongehoord,
besta in mij, onvindbaar woord
niet god die wij aanbidden.
Jij die mij kent, jij die mij boeit
ik die jou jij noem onvermoeid
en nog niet kan vergeten,
zouden wij ik-en-niemand zijn
ontheemd ontkend ontroostbaar zijn
en van elkaar niet weten?

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
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