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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 (uit Psalm 104, vrij)
3. Alles wacht op u vol hoop
4. Wat we hopen – 1
5. Inleiding
6. Mens op aarde (VL867, muziek Tjeerd Oosterhuis)
Gezongen door Edsilia Rombley – CD “Om Liefde”
Lichtrood eiland
in een lucht van
donkerkoppen
stoelen languit
onder palmen
volle glazen
gouden groeven
overbloeide
massagraven
korenschuren
hongerogen
lege tranen
oh berooide
grote dame
moeder aarde –

hoe nu verder
met ons allen
mens op aarde.

7. Lezing uit Nehemia
8. Alleen kan ook (Psalm 133 vrij, Antoine Oomen)
Alleen kan ook
met twee is beter
twee of drie
met twaalf
of zeven maal zeven
eendrachtig.
Je wast je piekharenhoofd
je haar wordt zacht
je wrijft de zalf erin
het druipt over je konen
in je hals.
Zo voelt het, zijn met
velen, veilig –
dauw daalt neer
van hoog gebergte
in de morgenzon.
Je kent elkaar
je weet wie bij je hoort
gezegend ben je
zo voelt de nieuwe wereld
die komen zal.

9. Wat we hopen – 2
10. Overdenking
11. Moge het delen van dit brood (muziek Antoine Oomen)
Moge het delen van dit brood
en deze beker ons hart versterken:
dat wij vol hoop meewerken
aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid
en liefde is voor al wat leeft.

12. Wat we hopen – 3
13. Welkom (gedicht uit ‘Handgeschreven’)
14. Dat prachthuis (Psalm 84 vrij, muziek Tom Löwenthal
Dat prachthuis
dat daar staat, op Groene Heuvel
dat Huis van jou
waar alles welkom is, waar alles woont –
Onrustig is mijn hart, onstuimig heb ik
naar deze plek verlangd.
Mogen wij hier zijn? Wij mogen.
Liever één dag vlak bij jou
dan duizend ver van je weg
liever één dan duizend ver van je weg.

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).

