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1. Hoe is uw naam (VL150, muziek Bernard Huijbers) 
Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Want wat de hemel is voor de aarde, 
dat is uw liefde voor hen die geloven. 
 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
Gij, de vergeving van alle zonden, 
recht en gerechtigheid voor deze wereld. 

 
2. Ten geleide 

 
3. Voorlezing 

Psalm 130 vrij 
 

4. Hoor mij (VL692, muziek Tom Löwenthal) 
Hoor mij 
wees niet doodse stilte. 
 
Geef mij antwoord 
als ik roep 
geef mij ruimte. 
 
Gij in licht daar wij hier mensen. 
 
Hoor mij 
wees niet doodse stilte. 
 
Zie ons, wereld vol geweld 
fronten getto’s  
zie ons, afgebeulde aarde. 
 
Gij in licht daar wij hier mensen. 
 
Hoor mij 
wees niet doodse stilte 



 
5. Overweging - 1 

 
6. Als morgenrood (tekst Jannet Delver naar Hildegard von Bingen,  

muziek Tom Löwenthal) - uitgegeven door Nieuw Liedfonds 
 

Gij, Eeuwige gloeiend van liefde 
die vrienden maakt voor het leven, 
die voordat alles was geschapen 
uw enige als morgendoor dat voor de zon uitgaat verwekte, 
roept Gij ons weg uit nood en bitterheid 
en voert ons op de wegen van uw vreugde, 
 

7. Overweging – 2 
 

8. Opgestaan is mijn hart (Psalm 108 vrij, muziek Antoine Oomen) 
 

Opgestaan is mijn hart, 
harp en fluit zijn ontwaakt. 
Wij spelen de morgen wakker: 
welkom, dag van vandaag. 
 
Wij gaan iets doen aan de wereld 
ademend, zingenderwijze: 
dat vijandschap verstomt 
dat de wapenen zwijgen. 
 
Van de Noordpool tot hier 
en van hier tot de Zuidpool 
kome een nieuwe tijd 
komen nieuwe geboorten. 
 
Opgestaan is mijn stem, 
harp en fluit klinken samen, 
honderdduizenden zingen: 
welkom jij, morgenrood. 

 
9. Psalm 67 vrij 

  
10. Mocht het waar zijn (VL878, muziek Antoine Oomen) 

Mocht het waar zijn wat gegrift staat: 
dat er iemand is die hoort. 
Moge Gij het zijn die hoort, weet, 
ziet, afdaalt, om te bevrijden. 
 
 
Die ons losmaakt uit de strikken 
van de nacht, de hand der heersers, 
die ons uitdrijft, zee, woestijn in, 
naar een oord van licht en water. 



 
Mocht het waar zijn dat uw liefde 
tot op heden nog van kracht is – 
dat Gij ons nog in de dood kent, 
ook nog daar, als dat zou kunnen. 
 
Wees als toen een God-Bevrijder: 
laat een nieuwe laatste oorlog, 
die gifbeker, ons voorbijgaan. 
Zend uw engel, uw messias, 
 
die hem uit de handen van de 
heersers slaat, de afgrond in – 
die ons wenkt uit onze kelders 
en ons toeroept: Vrede nu. 

 
 
 

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).    


