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1. Als Gij bestaat (VL149, muziek Antoine Oomen
Als Gij bestaat bewerk ons dan,
herschep ons hart en ons verstand
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam.

2. Drempeltekst
Als Gij bestaat
3. Overweging – 1
4. Vriend (VL230, muziek Antoine Oomen)
Alles ontgrenzende
alles doordringende ruimte,
vrijheid scheppende vrijheid.
Onbegonnen begin,
hier nu nieuw beginnende.
Roekeloos denk ik jou,
haveloos roept mijn verstand jou,
oorsprong van mijn geweten.
Ondoordringbare nacht,
niet hier, woest en leeg ben je.
Zwijgende. Meegaande
voetstappen, schaduw van schouders.
Ogen zoekende ogen.
Ongemaskerde vriend,
hoe hier nu verschijn je me.

5. Overweging – 2
6. Vogeltje vlucht naar de bergen (Psalm 11 vrij, muziek Antoine Oomen)
Vogeltje, vlucht naar de bergen.
Er is geen schuilplaats meer.
Iedereen zal op je schieten,
iedereen schiet op alles.
De fundamenten der aarde
scheuren de afgrond in

wat kan een mens nog maken?
God, die Ene, Ik-zal,
buigt zich over de transen
van zijn Hemelse Toren
ziende heel deze wereld
roept Hij 'Adam, waar ben je'?
Hij ziet twee zonen elkaar
met vuur en zwavel bevechten.
Hij ziet ook twee drie zeven
elkaar ophelpen en dragen.
Honderd bouwen hun huizen weer op
duizend planten ceders en eiken.
God, die Ene, Ik-zal
doet zijn aangezicht over ons lichten.
Vogeltje van de bergen,
zoek je schuilplaats hier.

7. Overweging – 3
8. Muzikaal intermezzo – Charlie Bo Meijering speelt Claire de Lune uit de Suite
Bergamasque van Claude Debussy
9. Voorbeden
10. Gij met uw Naam (VL723, muziek Antoine Oomen)
Gij met uw naam
uw vriendschap reikt tot in de hemel,
uw trouw tot aan het firmament,
uw gerechtigheid staat als de bergen,
uw gericht komt nader als de vloed,
mens en dier zult Gij bevrijden,
onbetaalbaar uw vriendschap.
Daarom zoeken de kinderen der mensen
hun toevlucht in de schaduw van uw vleugels
en laven zich aan de overvloed van uw huis.
Aan de stromen van uw paradijs
doet Gij hen drinken.
Bij U is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht.

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).

