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1. Stilte nu (Psalm 65, muziek 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.
*
Mag ik uw tuin betreden
wonen vlak tegen U aan?
Veiliger op aarde
is geen plek.
Onwankelbaar
de hoog opstaande bergen rondom.
Zoals in den beginne Gij
de hoogste golven hebt bedwongen.
Zo zullen ooit de menigten bedaren
en zal tot rust komen
deze wereld, en nieuw zijn.
En dan stilte zingen
zoals de wind
in struikgewas en bomen ruist
zacht lachend.
*
Toen Gij de aarde bezocht
overstroomdet Gij haar

met uw rijkdommen:
korenvelden, diepe voren
zachte kluiten grond
grote zomers druipende woestijnen.
Waar Gij uw voet zet
bloeit het.
Al dat zingen. Overal. Voor U.

2. Psalm 75 – gelezen
3. Psalm 10, vrij (VL16, muziek Antoine Oomen)
Zie deze aarde.
Waar ben je?
Sta je van veraf toe te kijken
veilig ver weg? Zelf bang
dat je je zo schuil houdt
in deze tijden van rampen en angst?
Grote naam, ‘Ik zal’
groot verhaal - wat zou je?
Wat heeft een arme
nog te verwachten van jou?
Ploert en Schender jagen hem op,
vangen hem, slaan hem neer, trap na:
‘God bestaat niet.’
Naam, sta op, besta.
Weet jij wel wat het is
arm vertrapt te zijn
kind zonder moeder vader?
Kom met handen.
Ploert en Schender, breek ze.
Dat ze het niet meer wagen.
Aan nietige mensen
behoort zij toe,
deze aarde.

4. Lezing: Lucas 8:4-15
5. Wie als een god wil leven (tekst VL732, muziek Tom Löwenthal)
Wie als een god wil leven hier op aarde,
hij moet de weg
van alle zaad
en zo vindt hij genade.
Hij gaat de weg van alle aardse dingen,
hij leeft het lot
met hart en ziel
van alle stervelingen.
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven,
het kleinste zaad
in weer en wind
moet sterven om te leven.
De mensen moeten sterven voor elkander,
het kleinste zaad
wordt levend brood,
zo voedt de een de ander.
En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij
het leven zelf
voor iedereen op aarde.

6. Overweging – deel 1
7. Muziek: Johan Downland - Lacrimae Antiquae Payan –
The viol section of the Finnish Rso
8. Overweging – deel 2
9. Dit ene weten wij (VL 2, tekst Henriëtte Roland Holst, muziek Mariëtte Harinck
CD: Tussen de Tijd, Nieuw Liedfonds)
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.

10. Voorbede
11. Dat een nieuwe wereld komen zal (muziek Antoine Oomen)
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg
en waren stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen
wij leren de oorlog af..

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).

