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Luisterlink – Aanstootgevend
Overdenkingen door Mieke van Zonneveld

1. Ik zoek bij jou toevlucht (Psalm 57 vrij, muziek: Oomen)
Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel.
Wat ik van jou gehoord heb, vriendschap, trouw
is schaduw voor mijn ziel en wijd licht land.
Tussen de leeuwen leg ik mij te slapen
speerpuntentanden, pijlen tong, maar jij
spant boven mij een firmament van sterren.
Ontferming zoekt mijn ziel. Ik hoor in mij
een lied – verwacht de nieuwe dag en zing:
ik ben van jou, jij zal mijn ziel bewaren.
2. Voorlezing uit het boek Ezechiël (uit hoofdstuk 34)
3. Was jij mijn herder (psalm 23 vrij, VL40, muziek: Löwenthal)
Was jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn - ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.
Jij hebt de tafel al gedekt - mijn spotters
weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem
mij inschenkt, drink maar, zeg je
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.
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Laat het zo blijven, dit geluk
deze genade, al mijn levensdagen.
Dat tot in lengte van jaren
ik wonen zal bij jou in huis.
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.
4. Overdenking – deel 1
5. 29 namen voor Jezus van Nazaret (VL463, muziek: Oomen)
Naaste. Vreemde. Jood. Zaad.
Boom aan de bron. Bruidegom. Weg.
Droom van een mens. Deur open. Hoeksteen.
Sleutel. Leeuw van Juda. Lam. Gerechte.
Herder. Parel. Twijgje. Vis. Brood.
Woord. Wijnstok. Zoon van. God. Knecht.
Stromen levend water. Morgenster. Koploper.
Enige. Onzegbaar gezegde.
6. Overdenking – deel 2
7. Delf mijn gezicht op (VL744, muziek: Huijbers)
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
8. Overdenking – deel 3
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9. Naam uit het vuur (VL473, muziek: Oomen)
Naam uit het vuur, Eén Eeuwig, Hij-Alleen,
riep smeekte dreigde zweeg. Riep weer, om antwoord.
Roept water uit de rots, slaat vuur uit steen.
En weer zijn stem – een lichtval uit de wolken.
Tien woorden licht. Daar stonden wij, nog krom
van slavernij, de minste van de volken.
Een hand van stormwind werd op ons gelegd.
Vuurtongen stonden boven onze hoofden.
Een ander leven werd ons aangezegd.
Van toen af dragers van een visioen
leerden wij, dood na dood opnieuw geboren,
verlangen naar zijn woord, en het te doen.
Er kwam een dag die niets dan einde was.
Van God verlaten hingen wij aan kruisen,
het visioen verwaaid als stof en as.
De wereld draaide verder, dood na dood.
Een kuil vol knoken. Doorgekraste namen.
Na vijftig dagen kwam de Ademstoot.
Die schikte onze stukken weer tot één;
blies onbevlekte huid over ons heen.
De Naam riep: Mensenkind, sta op je voeten.
Daar stonden wij, om nu voorgoed te gaan
tot aan de verste randen van de aarde
om naar zijn woord te doen wat moet gedaan.
Adem van onbegonnen nieuw begin,
heilige Stormwind, laat niet af, doorvuur ons.
Spreek moed volharding wijsheid vrede in.
10. Overdenking – deel 4
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11. Sacrament van Hoop (VL674, muziek: Oomen)
Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zendt uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.
Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker
sacrament van hoop
dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.
Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt Gij mij ooit beschamen

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 iTunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesiaamsterdam.nl).
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