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1. Muziek – ‘Sentimental Journey’ van Vladimir Cosma uit de film ‘Diva’
2. Inleiding
3. Citaat Dirk de Wachter - interview in Humo 31-12-2019
4. Opzij, Opzij, Opzij – Herman van Veen
5. Korte overweging – 1
6. Voorlezing – Psalm 56 vrij
7. Staan in licht (VL 798, muziek Antoine Oomen)
Waarom, wanneer,
uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig
werden wij
zo onbestaanbaar
onontkoombaar ik en jij –
kant en overkant
woord weerwoord tij
en tegentij.
Dag van vandaag:
vervreemd hereigend
zoekgeraakt hervonden
wie zijn wij?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord
voor dit nu hier
verterend vuur.
Maar ooit, God weet
uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende
moederschoot,
zal Hij ons roepen
en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht
onstuitbaar vrij
zo licht als Hij.

8. Korte overweging – 2
9. Voorlezing – Psalm 41 vrij
10. Wie zijn leven (VL441, muziek Antoine Oomen)
Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zovelen,
met een ander gaat verloren.
Wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.

11. Korte overweging – 3
12. Tijd van leven (VL795, muziek Henri Heuvelmans)
Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.
Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.
Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet zweert bij zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.

13. Voorbeden
14. Slotgedachte

15. Onze Vader verborgen (VL250, muziek Tom Löwenthal)
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

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).

