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1. De zee - Paul van Vliet 
 

De zee heeft me verteld dat ie zo moe is 
Hij zei dat ie er zeer beroerd aan toe is 
 
Hij zei ‘wat is daar toch bij jullie allemaal aan de hand 
Wat doen jullie toch tegenwoordig allemaal op dat land’ 
Hij zei’’ er komen tegenwoordig steeds meer van die dagen 
Dan kan ik alle vuile rotzooi haast niet meer verdragen’; 
Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is 
Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is 
 
Ik hoor dat er bij julie af en toe van een rapport verschijnt 
Dat na de eerste onrust dan weer ergens in een la verdwijnt 
Van de een of andere waardeloze functionaris 
Die vanwege het toerisme niet wil weten dat het waar is 
Dat het waar is, als ik zeg dat ik zo moe ben 
Dat het waar is dat ik er zeer beroerd aan toe ben 
 
Ja, vroeger vond ik het fijn wanneer het zomer was geworden 
Met al die mensen en die kinderen dat was gezellig hoor 
Maar nu heb ik vaak de neiging als ze komen 
‘blijf maar liever weg, niet te dichtbij want dat is slecht’ 
Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is 
Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is 
 
In november en december wordt ik nog wel weer eens driftig 
Maak ik me net als vroeger, nog wel weer eens giftig 
Dan ram ik op die degelijke nieuwe deltadijken 
En hoop ik dat ik iemand daarachter kan bereiken 
Ik hoop dat er een paar mensen daar zullen zijn misschien 
Die de reden van mijn radeloze woede willen zien 
 
Maar het houdt niet op het gaat maar door, 't komt erger telkens terug 
En ik denk dit heeft geen zin ik trek mij maar weer terug 
Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is 
Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is 
 
En toen zweeg de zee, en ik stond er in die zomernacht 
Ik zei ’kan ik iets voor je doen misschien?’ 
De zee heeft even nagedacht en toen zei hij 
‘Kijk zo overbodig als het was in vroegere dagen 
zo nodig is het nu om water naar de zee te dragen 
 



 
Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is 
Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is 
 
En als de zee, de zee zegt dat hij moe is 
Wil dat zeggen dat het land er zeer beroerd aan toe is 

 
 

2. Welkom en inleiding 
 

3. Aarde, werk van uw handen (VL864, muziek Antoine Oomen) 
  
Aarde, werk van uw handen, 
kaalgeslagen, ontgroend 
uitgeput en vergiftigd, 
gaten gebrand in de hemel. 
 
Aarde, ontheiligd, verschopt 
door de voeten van haar bewoners, 
vertreden de eeuwige woorden 
vertrapt de rechten der armen. 
 
Gij, in uw stilte, hoort, 
ziet en zwijgt. Gij bezint U 
of Gij nog geestkracht genoeg, 
geloof hebt, hoop en liefde 
 
om opnieuw te zijn God 
schepper en bevrijder – 
toen daalde Gij af en 
riep uw Naam over ons: 
 
`Ik zal zijn die Ik ben, 
God, erbarmend, genadig 
rijk aan liefde en trouw 
duizend geslachten lang'. 
 
 

4. Toespraak deel 1 door Sietske Huijbers 
 

5. Groter dan ik – Froukje 
Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door 
 
Happy new year 
Het is tweeduizendtwintig alweer 



En we zijn met steeds meer en we willen steeds meer 
Wie het kleine niet eert is het grote niet weert 
En wie niet weet wie niet deert 
Ik drink nog een drankje 
Proost op het leven 
De klok slaat twaalf uur, zijn mijn zonden vergeven dan? 
We zullen beven, de aarde zal bloeden 
En wie niet betaalt moet zijn schulden vergoeden 
Maar ik wil een toekomst 
Ik wil een kind, ik wil een carrière, een tuin, een gezin 
Ik wil kunnen proeven van echt schone lucht 
Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht 
En het kan anders, ik weet dat het kan 
Met geloof en een wil en een wet en een plan 
Ik wil een toekomst, en jij wil het ook 
Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook 
 
Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor 
 
Groter dan ik 
Maar ik ben groter dan dat 
We gaan dood dus de nood is wat hoger dan dat 
'T is klote maar laten we hopen op dat 
We het redden met horten en stoten en dat 
We gaan praten, vooral met elkaar 
Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar 
En dat we iets doen, echt doen hoor 
Want daar heb je poen voor 
En met sinterklaas zet ik daar dan m'n schoen voor 
Ik wil een toekomst 
Ik wil een verhaal 
En niet voor mezelf maar voor ons allemaal 
Ik wil zien in 50 tinten groen 
Ik wil graag denken en durven en doen 
 
Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor 

 
 

6. Toespraak deel 2  



7. Le Onde – Ludovico Einaudi 
 

8. Lezing: “Wie dan wel” – tekst Paul van Vliet 
 

9. Aarde deze (VL728, muziek Tom Löwenthal) 
 
Aarde. Deze. Enig denkbare. 
Rond en blauw in de ruimte. 
Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren, 
rivieren die stromen naar zee. 
 
En niets valt omhoog en alles omlaag. 
En niets is nog af en alles nog nergens. 
En overal mensen die weten van niets 
en maken van alles – 
en alles bederven, seizoenen, rivieren. 
En achteloos doden. 
En sterven en doden en sterven. 
 
Aarde. Deze. Enig denkbare. 
Rond en blauw in de ruimte. 
Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren, 
rivieren die stromen naar zee. 
 
En niets valt omhoog en alles omlaag. 
En niets is nog af en alles nog nergens. 
Maar hier en daar mensen en steeds meer en overal 
mensen die doen wat vandaag nog gedaan moet. 
Die langzaam maar zeker, bezeten van liefde, 
de aarde opdelven 
uit de onderste afgrond. 
 
Aarde. Deze. Enig denkbare. 
Rond en blauw in de ruimte. 
Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren, 
rivieren die stromen naar zee. 
 

 
 
 

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).    


