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Ekklesia Amsterdam zondag 10 oktober 2021  

Luisterlink – Woorden ten goede 

Samengesteld door Mirjam Rigterink  

 
  

1. Ooit gehoord (Stilte zingen, muziek Antoine Oomen) 

 

Ooit gehoord: 

dat vierentwintighonderd jaar geleden 

in een smaldeel van het Midden-Oosten 

werd geschreven ‘Hoor jij 

 

Ik, de Naam Ik-Zal, ik ben de god 

die jou uit het slavernijsysteem, 

het diensthuis van Egypte 

heeft uitgeleid’. 

 

Die god, die stem, dat woord, 

ooit van gehoord? 

 

2. Inleiding 

  

3. Klankresten (VL 502, muziek: Antoine Oomen)  

  

Klankresten van een onvoltooid verhaal 

Steenlettergrepen, sporen in woestijnzand 

Lichtwoorden, ooit ontvangen maar van wie 

Hij zal niet slapen, Israëls behoeder. 

  

4. Voorlezing: 1 Samuel 25:1-13 

  

5. Overdenking – deel 1 – Er was eens… 

  

6. Voorlezing: 1 Samuel 25: 14-22  

 

7. Overdenking – deel 2 – Maar intussen… 

 

8. Voorlezing: 1 Samuel 25:23-26, 32-33, 36-38 

 

9. Overdenking – deel 3 – Woorden ten goede 

 

10. Je zou gelukkig willen zijn, psalm 112 vrij (muziek Antoine Oomen) 

 

Je zou gelukkig willen zijn: 

stevig, vrolijk, rechtop, 

goed werk, goed wonen, wat geld, 

aardig worden gevonden 
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lief, je grote liefde vinden, 

kinderen krijgen, gezonde, mooie. 

Dat zou je willen – wie niet? 

 

Wil je ook goed zijn, betrouwbaar, 

trouw, rechtvaardig, meedogend? 

 

Een duistere zaak is de wereld 

maar er zijn mensen van licht. 

 

Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen 

maar er zijn mensen die geven en delen. 

 

Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar 

maar er zijn mensen die de doem 

doorbreken. 

 

Er zijn woorden gesproken 

die werken ten goede, je hart versterken, 

je geweten scherpen. 

 

Gelukkig wie ze zoekt te horen 

en leeft om te volbrengen. 

 

Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig. 

 
 

 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). De vertaling 1 Samuel 25 
is van Alex van Heusden. De solo fluit intermezzi zijn uit ‘6 Tango Etudes: No.4, Lento’, gespeeld door 
Felicia van den End (CD: “Sonoro”). 
 


