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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  

 
3. Alles wacht op U vol hoop 

 
4. Voorlezing uit 2 Samuël  

2 Samuël 11:1-18.22-25 
 

5. Geen koning onze god (Psalm 93 vrij, muziek Antoine Oomen 
Geen koning onze god 
geen leuzen en geen vaandel 
geen bodem en geen bloed 
geen god dan Gij alleen. 
 
De zee verheft haar stem 
de golven staan in horden – 
daarboven uit de Naam 
die storm en vloed weerstaat. 
 
Van eeuwigheid uw woord 
als een kompas onfeilbaar. 
Gij spreekt ons in de tijd 
een weg die niet verwaait. 

 
6. Overweging 

 
7. Er zou van godswege een koning (Psalm 72 vrij, muziek Antoine Oomen) 

Er zou van godswege een koning, 
een koning komen – een koning! 
Om orde te stellen op zaken: 
onkreukbare rechtspraak voor allen, 
opgetild de vernederden, 
vreemdeling geëerbiedigd, 
mensenrechten gewaarborgd: 



van godswege een koning. 
 
Vrede de bergen de dalen 
vrede het graan op de akker 
schoven gerechtigheid, brood 
op de planken der armen. 
Er zou een helper, een godmens – 
arme, je schreeuwde om hulp, 
nu is je helper gekomen 
vrouwe, hier is uw helpman. 
 
Er zou, als dauw over rozen, 
genezing zijn voor de zieken, 
grote schoonmaak van zielen 
vrijkoop van kostbaar bloed: 
uittocht uit slavenhuizen 
tirannen van hun tronen 
een thuisland voor de ontheemden 
een taal van vrede en hoop. 
 
Er zou een gezalfde komen 
op de rug van een ezeltje 
overal heen waar mensen 
worden geschonden – hij zou 
hun wonden verbinden, hun ogen 
doen op-lichten, hij zou 
de wanhopigen zoeken 
hij zal ons zoeken en vinden. 
 
Vrede de kopermijnen 
vrede de olievelden 
vrede de zwanenmeren 
vrede de regenwouden 
zou het worden godweet – 
vrede de naam van die koning, 
moge zijn koninkrijk bloeien, 
vrede voor jou en voor jou 
 
zou het worden en blijven 
mensen tot rust gekomen 
pleinen hemelse vrede, 
amen zou het, ja amen. 
 
Wij die dit zingen, wat zullen  
wij hopen, huilen en smeken? 
 
Kom toch haastig, vandaag nog  
 
en dood zal niet meer zijn. 

 
 



8. Voorbeden 
  

9. 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.ekklesia-
amsterdam.nl).    


