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1. Woord dat ruimte schept (VL537, muziek Antoine Oomen) 
 

Woord dat ruimte schept, 
toekomst, wijd licht land 
 
waar gerechtigheid 
als rivieren stroomt 
 
waar een wijnstok bloeit 
tegen klippen op – 
 
even is het waar 
en dan is het weg. 
 
Toon mij niet vergeefs 
wat mijn ziel verlangt 
 
geef dat ik volhard 
in uw vergezicht. 

 
 

2. Drempeltekst 
 

3. Gij die uw Naam hebt uitgeroepen (VL567, muziek Antoine Oomen) 
 

Gij die uw Naam hebt uitgeroepen 
in ons gezicht,  
ga mee in ons midden 
maak ons uw eigen. 
Houd ons gaande  
tot waar het land is 
waar Gij zijt alles in allen, 
liefde sterk als de dood. 
 

4. Voorlezing uit Handelingen der Apostelen 
Handelingen 28:16.23-31 
 

5. Lied van weg en omweg  (VL178, muziek Antoine Oomen) 
 

Die mij getrokken uit de schoot 
mij mens genoemd hebt en geëigend 
mijn ogen wende aan het licht 
 



mijn voeten zette dat ik stond 
mij hebt doen weten dat ik gaan kon 
dat ik zou komen waar Gij zijt 
 
die als ik neerzit aan de kant 
van weg en omweg, moe en dorstig, 
mij overschaduwt met uw Naam 
 
die toen ik neerlag in het stof 
mij hebt omgeven met uw duister 
dat geen gedierte mij verslond 
 
die ongezien mij trekt tot U 
U zal ik ongezien vertrouwen – 
laat mij niet over aan mijzelf. 

 
 

6. Overweging 
 

7. Hoe ver te gaan? (VL318, muziek Antoine Oomen) 
 

 Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? 
 Nooit meer gebaande. 
 Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee-drieduizend. 

 
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar. 
Kreupelen, blinden. 
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft. 
 
De zon zal hen niet steken overdag. 
Bij nacht de maan niet. 
Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen. 
 
Omdat zij willen leven als nog nooit, 
angstig te moede 
zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 
 
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos 
wagen zij alles. 
Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
 
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, 
zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
 
Hun stoet is zonder einde en getal. 
Tel maar de sterren. 
 Zij weten van de Stad met fundamenten 
 
 

 



 
8. Voorbeden 

 
9. Om te zien een nieuwe aarde (muziek Tom Löwenthal) 

 
Om te zien een nieuwe aarde 
om te gaan een wereld wijd  
om een zacht en onbezwaarde 
mens te zijn in nieuwe tijd. 
Om een stem uit vuur te horen 
om een naam van eeuwigheid 
om steeds nieuw die naam te horen. 
 
Om in nacht en ontij-uren 
en er daagt geen morgenrood 
staande voor de heetste vuren 
niet te vluchten in de dood. 
Dat wij onze zielen keren 
naar het land van wijn en brood 
dat wij ons daartoe bekeren. 
 
Dat wij onze weg van dagen 
zonder spijt ten einde gaan 
dat wij willig zijn te dragen 
en te doen wat moet gedaan – 
onze doden niet verzwijgen, 
allen recht doen naam voor naam 
 
En dan nu in vrede zwijgen.   

 

 
 
 

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).    


