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1. Goed is dat je niet doet wat slecht is – Psalm 1 vrij (VL8, muziek Antoine Oomen) 
 

Goed is 
dat je niet doet wat slecht is 
niet achter oplichters aan loopt 
niet met Ploert en Schender heult 
niet je schouders ophaalt 
‘ploert en schender, ach 
zo is de wereld’. 
 
Goed is dat je goede woorden 
overweegt en wil: 
heb je naaste lief die is als jij 
de vluchteling, de arme, doe hen recht. 
Prent ze in het hart van je verstand, 
die woorden 
zeg ze voor je uit 
gezegend ben je 
een boom aan stromen levend water 
vruchten zul je dragen 
blad dat niet vergeelt 
het zal je goed gaan. 
 
Oplichter 
ongezegend zal je zijn. 
Een storm steekt op 
je waait de leegte in. 

 
2. Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen 

Exodus 6:2-8 
 

3. Hoor je mij – Psalm 16 vrij (VL26, muziek Antoine Oomen) 
 

Hoor je mij?  
Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 
Godheid had mij in haar macht. 
Offers eiste zij, bloed. 
Ik heb ze gebracht. 
Haar grote namen waaiden voorbij, 
de jouwe niet, 
die is hier, op mijn lippen. 



 
Enige die ik nog ken, 
alles ben je me, 
erfdeel en beker. 
Lieflijke woorden vielen mij toe. 
Mijn hart klimt in mij 
mijn geest wordt wijd: 
jij verkoopt me niet, 
voor geen prijs, voor geen ander. 

 

 
4. Overweging  

Alex van Heusden 
 

5. Charlie Bo Meijering speelt Prelude 1 in C van 
Johann Sebastian Bach 
 

6. Voorlezing van Psalm 96 vrij 
 

7. Ik krijt des daags, mijn God, Psalm 88  vrij (muziek Antoine Oomen) 
 
Ik krijt des daags, mijn God 
des nachts tot voor uw Aangezicht 
uw brandingen hebt Gij ontboden. 
 
Gij hebt mijn bekenden mij ontnomen 
tot een afschuwelijk ding mij gemaakt 
mij tot vergetelheid gedoemd 
 
naaste en vriend ver van mij verwijderd. 
Die ik kende zijn duister voor mij. 
Gij die geschreven staat ‘Ik zal er zijn’. 

 
8. Overweging 

Kees Kok 
 

9. Jij ben van jou (muziek Antoine Oomen) 
Jij bent van jou, onachterhaalbaar eigen. 
Ik ben van mij, geen ander zal mij krijgen. 
Wat ik jou vraag, wat jij mij vraagt 
is leeg en zonder zin gevraagd. 
Eén oogwenk ver in vreemd gebied, 
ooit verder komen doen wij niet. 
 
Ik wou een leven meer, mocht ik jou vinden. 
Ik bond mij aan je vast, kon ik mij binden. 
Ik zou in jou vergaan, en jij 
ontstaan in mij, en wij in wij. 
Eens lag ik neer, versteend van kou, 
ik droomde dat ik vocht met jou. 



 
Die nacht werd mij een nieuwe naam gegeven. 
Geschonken werd mij nog een tijd van leven. 
En even, tot de morgen daagt, 
is wat ik vraag en wat jij vraagt 
vervuld en één. Toen ging jij heen 
en bleef ik met mijn droom alleen. 

 
 
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).    


