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1. Dit huis vol mensen
Dit huis vol mensen (VL497, muziek Antoine Oomen)
Dit huis vol mensen,
weet Jij wie het zijn?
Ik mag het hopen.
Heb Jij ons geteld,
ken Jij ons bij name?
Dan ben je de enige.

2. De Ekklesia en de Heer
Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig (VL154, muziek Bernard Huijbers)
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam (VL12, muziek Bernard Huijbers)
Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam
allerwegen op aarde.

Jij die voor alle namen wijkt (VL170, muziek Genève 1551)
Jij die voor alle namen wijkt
geen weg die in jouw verte reikt
geen woord kan jou aanbidden.
Jij die niet hoogverheven troont
licht dat in nacht en wolken woont
een dode in ons midden.
Jij komt, wij weten dag noch uur
jij gaat voorbij, een dovend vuur
een stilte in de bomen.
Roepend van ver, stem van dichtbij
niet overal niet hier ben jij
niet god die wij ons dromen.

Houd mij in leven (VL53, muziek Bernard Huijbers)
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
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Zijt Gij de god die komen zal
of moeten wij een ander verwachten?
Heer mijn God, ik ben zeker van U.
Gij geeft uw woord aan deze wereld.
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde.
Naar U gaat mijn verlangen Heer.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
3. De Ekklesia en de bijbel
Niksers, leeghoofden (VL 22, muziek Bernard Huijbers)
Niksers, leeghoofden, goden
zijn het, levende doden
die zeggen:
jouw god is geen god,
zinloos, halfzacht, onhandelbaar
is zijn gebod blindgangers zijn het
die zeggen:
er bestaat geen laatst gericht
geen eerste naam.
En zo gezegd zo gedaan.
Zij breken de weg op,
verwoesten het land,
niemand die raad weet,
niemand die recht doet, niemand.
Zij zuigen de lucht uit
zij wroeten de zilveren bronnen
uit andermans grond;
drakentanden, angstdromen
zaaien zij rond
zij stoten de armen
het woord uit de mond.
Zij breken de weg op…
In zijn verborgenheid
van achter het licht
houdt Hij zijn ogen
hoopvol gericht
op de kinderen der mensen.
Hij zoekt
of er nog één is, waar ook,
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in welke uithoek,
die beter weet, opnieuw begint,
één kind dat durft,
één die zijn wortels
uitstrekt naar de bron.
Maar allen zijn verwelkt, verstomd
en geen begin houdt stand.
Zij breken de weg op…
Hebben zij nog nooit van Mij gehoord,
zegt Hij,
die aanstichters van dood,
die mijn mensen verpatsen
en vreten als brood,
die loochenen dat Ik ben die Ik ben,
dat Ik bij name ken
de minste der armen,
dat het mijn naam is
een god van ontrechten te zijn,
dat zij wel sterk staan misschien, maar
mijn trouw en mijn toekomst
duren het langst.
Wisten ze dat, ze zouden
dood vallen van angst.
Zij breken de weg op…
Nu nog zijn ze bij machte
de arme te honen,
te schande te maken
zijn droom van een eigen nieuw land,
zo hem te knechten, dat hij vertwijfelt
aan dat visioen.
Ik, zegt Hij,
Ik zal hem recht doen.
Zij breken de weg op,
verwoesten het land?
Ik ben het die raad weet,
iemand die recht doet,
iemand.
Zal onze redding ooit dagen,
de stad van de vrede?
Zal Hij ons lot
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ten goede keren, die heeft gezegd:
‘Ik ben jouw god,
jouw toekomst is mijn naam?’
Kan ooit een heel volk
uit de dood opstaan?
Schriftlied (VL 269, muziek Antoine Oomen)
Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.
Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

4. ‘Gemeente’ in de maak
Herschep ons hart (VL693, muziek Tom Löwenthal)
Herschep ons hart heradem ons verstand
dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
verberg U niet.

Ander, ouder (VL907, muziek Antoine Oomen)
Ander, ouder, iemand in ons verborgen:
plotseling oplaaiend vuur van
visioenen, aanschijn der aarde vernieuwend.
Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare die ons
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weten doet wat wij niet weten,
wat onmogelijk is bij mensen en goden.
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij,
in onze handen
klemmen wij wichelroeden, spiegels en zwaarden.
En neerdrukt ons droefheid om het gedane,
om niet te keren woorden,
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide.
Jij, nog naamloze, ademt ons open en wekt
in ons weerbarstig geheugen
wat wij zagen met onze vroegste ogen
en doet ons gaan in tranen maar ongebroken
door de nacht van de schepping
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:
blinde muren zacht licht water geworden
en aan de overzijde
rozensteden en de zang van de lijster
5. Ritueel van solidariteit
Zoudt Gij ooit mij beschamen (VL674, muziek Antoine 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 ooit mij beschamen?
Amen. Kome wat komt.
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6. Voorbeden
Ik heb lief de aarde en de mensen (tekst Petra Kerssies,
muziek Tom Löwenthal - Nieuw Liedfonds)
Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende, mijn God
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand.
‘Been van mijn gebeente,
ik fluisterde je naam:
voor liefde ben je gemaakt.
Wijzer dan de goden,
je zal tot inzicht komen
onderscheid de onmacht van het kwaad.’
Mensen worden oud en grijs,
geen god die ons in leven laat.
In pijn en barensnood zijn wij geworden,
weten van verlies, rouw, dood en verderf.
Wat is wijsheid op een wereld als deze
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn.
Jij schiep verlangen en dromen en afgrond.
Jij wakkerde ons verlangen aan.
Kom uit de hemel, schep hemel op aarde,
doe ons weten van elkaar.
Kom uit je hemel, maak aarde en hemel,
doe on leven voor elkaar.
Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende, mijn God
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand.
7. God weet het komt goed
Onze Vader verborgen (VL250, muziek Tom Löwenthal)
Onze Vader verborgen
uw Naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
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en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

8. Afsluiting
Laat zo de wereld worden:
kussen van ontferming en trouw
zoenen van recht en vrede vrede een zaad in de aarde
gerechtigheid zon aan de hemel.
Overvloed staat op de akker
regen valt op zijn tijd,
vruchten dragen de bomen
rozen dragen de rotsen:
in zo'n land wil je zijn.

Die mij droeg (VL239, muziek Tom Löwenthal)
Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

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).
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