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1. Lied van het verloren land (VL358, muziek Tom Löwenthal) 
 
Antifoon 
Neerdalen als dauw uit de hemel, 
als regen uit zware wolken zal de gerechte. 
 
Gij die voor mij de ruimte schiep, 
aarde en hemel bij name riep, 
die alles deed wat moest gedaan 
opdat een mens maar zou bestaan. 
 
Woestijn waar eens te leven was, 
uw Naam verstoven als stof en as. 
Geen lover schaduwrijk, geen bron, 
alsof Gij nooit met ons begon. 
 
Keer nog uw aangezicht tot hier. 
Verzacht mijn hart, wek mijn ogen weer. 
Dat niet wat Gij hebt aangeplant 
wordt uitgeroeid door mensenhand. 
 
Antifoon 

 
2. Overweging – 1 

 
3. Hoort en ziet het levend woord (VL575, muziek Wannes Vanderhoeven) 

 
Hoort en ziet het levend woord. 
Met het hart wordt hij gehoord. 
Ziet de mens en zegt hem voort. 
 
Mensenzoon die dienen kwam, 
't lot der slaven op zich nam, 
afgeslacht werd als een lam. 
 
Die de naam heeft eens voorgoed, 
dat hij leeft en liefde doet, 
brood dat deze wereld voedt. 
 
Eerste letter van de taal 
licht waarin ik ademhaal 
toekomst eenmaal andermaal – 
 



die ons kent van zo dichtbij 
één uit onze kring is hij, 
één van ons bezingen wij. 

 

4. Overweging – 2 
 

5. Een mens te zijn op aarde (VL731, muziek Antoine Oomen) 
 
Een mens te zijn op aarde 
is eens voorgoed geboren zijn 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 
De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 
 
De mensen hebben zorgen, 
het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 
 
Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 
 
Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet: 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 

 
6. Overweging – 3 

 
7. De nacht loopt ten einde (VL390, muziek Bernard Huijbers) 

 
De nacht loopt ten einde 
de dag komt naderbij. 
 



Het volk dat woont in duisternis 
zal weten wie zijn heiland is. 
Onverwacht komt van heinde en ver 
de mensenzoon, de morgenster. 
 
Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij, 
want uw verlossing is nabij. 
 
Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u 't leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 
 
Ziet naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
 
Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel, 
dat twijgje heet: Emmanuel. 
 
Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Opent uw poorten metterdaad 
dat uw verlosser binnengaat. 
 
De nacht loopt ten einde 
de dag komt naderbij. 

 
8. Overweging - 4 

 
9. Deze wereld (CD: Uitgeleid, muziek Tom Löwenthal) 

 
Je dacht dat deze wereld 
anders was, en je bent er 
nog altijd niet overheen 
dat het gewoon deze wereld is’ 
zei ze tegen hem.  
 
‘Ik denk het nog steeds’ 
zei hij.  

 
10. Overweging - 5 

 
 
 
 



11. Geschreven staat dat uw messias komt 
 
Geschreven staat dat uw messias komt 
op zonnevlagen, vleugels van genezing. 
en dat gij komt in hem – wees hier aanwezig 
opdat wij in ons vlees uw Naam aanschouwen. 
Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg. 
De mensen sterven en zijn niet gelukkig. 
 
Zoals uw woord in den beginne sprak 
zoals uw licht in den beginne lichtte. 
Zo kome uw messias, uw knecht-koning, 
een mens waarin Gij u te kennen geeft. 
In diepe nacht is hij de weg gegaan 
die in de afgrond voert der sprakelozen. 
 
Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem. 
Wij waren ver weg, Gij een vreemde god 
een onbekende naam, een van de velen, 
maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt. 
Een zoon van uw Thora, in U geworteld 
die ons geworden is tot heer en meester. 

 
 

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).    


