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1. Die mij droeg (VL238, muziek Bernard Huijbers)
Die mij droeg
op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen
in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.

2. Openingswoorden
3. Josiah Bell – Holy Fire (soundtrack season 3 Greenleaf)
I see the light
Everywhere I go
I see the light
That will lead me home
I can feel this Holy fire
Burning in my soul
Show me the way
Lord the way to go
Show me the way
That will take me home
I can feel this Holy fire
Burning in my soul

4. Voorlezing uit: En dit zijn de namen (Exodus 3:1-8)
5. On Sinai the bush that burns
Pentecost-cd van het klooster van Chevetogne
6. Inleiding

7. Die mij droeg (VL238, muziek Tom Löwenthal) uitgevoerd door Trijntje Oosterhuis
(CD: mensen veel geluk)
Die mij droeg
op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen
in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.

8. Overdenking
9. Prelude in B, Cesar Franck, uitgevoerd door Charlie Bo Meijering
10. Voorbeden
11. Van grond en vuur (VL910, muziek Antoine Oomen)
Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak,
van licht en stem,
uw evenbeeld.
Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.
Van licht en stem
zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.
Niet meer beklemd en verdeeld
niet meer in woorden gevangen
één en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.
Van licht en stem
zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.
Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak,
van licht en stem,
uw evenbeeld.

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).

