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1. Van God is de aarde in volle omvang – Psalm 24 (VL45, muziek Tom Löwenthal) 
 

Van God is de aarde in volle omvang, 
de grond van de aarde  
en die daar op wonen. 
Hij heeft haar gebouwd op de zeeën, 
aan stromen verankerd. 
 
Wie mag zijn hoogte bestijgen?  
staan in zijn heiligdom, wie? 
 
Die met zuivere handen 
Die met harten integer 
die die niet zweren bij de waan van de dag, 
niet zich verheffen op leugens. 
 
Zij dragen de zegen 
van God hun bevrijder 
hun enige ware, 
zijn zegen zwaarwegend –  
dat slag dat hem zoekt 
zoals Jakob, 
dat zijn gezicht wil aanschouwen. 
 
Poorten, heft uw hoofden op, 
doe wijd open, eeuwige deuren, 
dan komt de koning der ere. 
 
Wie is die koning der ere? 
De sterke is hij, onweerstaanbaar. 
de moedige, sterk in de strijd. 
 
Poorten, heft uw hoofden op, 
ga wijd open, eeuwige deuren, 
hier komt de koning der ere. 
 
Wie is hij, de koning der ere? 
Die van de hemelse legioenen. 
Hij is de koning der ere. 

 
2. Voorlezing uit het evangelie van Lukas 

Lukas 2:22-32, 36-38 
 



3. Lied van Simeon (muziek Antoine Oomen) 
 

En toen de tijd daarvoor gekomen was 
droegen zij hem tot voor God Aangezicht 
zoals in de Thora geschreven staat. 
Daar stond een man, rechtvaardig toegewijd – 
 
hij wist dat hem de dood niet halen zou 
voordat hij de messias had aanschouwd. 
Hij nam hem in zijn armen, loofde God 
en zong: 
 
Nu meester, doe uw dienstknecht gaan in vrede 
want mijn eigen ogen hebben gezien 
dat het goed zal komen met deze wereld. 
 
Licht is opgegaan in Bethlehems velden, 
licht der waarheid, ster oprijzend uit Jacob – 
reiken zal het tot de grenzen der aarde. 
 
En het zal geschieden dat daar kinderen 
zien een flonk’ring aan de donkere hemel 
en hun moeders roepen: ‘Kijk dan, wie wenkt ons’. 
 
En ooit zullen koningen en wijzen 
over zee, met heel hun volk op schepen, 
komen, om te wonen in ons midden. 
 
En het zal geschieden dat wij leven 
samen in gerechtigheid en vrede. 
En dan zult Gij God zijn, Eén in allen. 

 

 
4. Overweging 

 
5. Een schoot van ontferming (VL236, muziek Antoine Oomen) 

 
Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen  
toen wij in duisternis waren in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 

 
6. Voorbeden 

 
 
 
 



7. Kom in mij (V743, muziek Lossius 1553) 
 

Kom in mij, win, ontwapen mij. 
Zie mij, doe mij aan. 
Weersta mij, wacht mij, delf in mij. 
Ontdooi mij naam, 
ontraadsel mijn bestaan. 
 
Kom in mij, maak geluid in mij, 
dood is diep in mij, 
versteend mijn stem - ontsta in mij, 
doe pijn, doorgloei mij, 
leef mij, licht in mij. 
 
Kom uit mij, scheur mij, kind van mij, 
mens in mij ontwaak. 
Ontvang mij, overschaduw mij. 
En ga met mij 
waar niemand met mij gaat. 
 
 
 

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).    


