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1. Zie hoe het recht (VL692, muziek Tom Löwenthal) 
 

Zie hoe het recht van de sterkste regeert 
de aarde wankelt. 
Gij die de armen kent bij name, 
God van de armen 
 
zend ons uw engel 
uw arme, gekruisigde 
levende 
Jezus uw zegsman 
 
maak ons tot zijn gemeente. 
 
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. 

 
2. Voorlezing uit het evangelie van Lukas 

Lukas 3:1-22 
 

3. Evangelie van Jezus uit Nazaret (VL695-696, muziek Tom Löwenthal) 
 
Evangelie van Jezus uit Nazaret 
die, naar zeggen van de mensen, was: 
de zoon van Jozef 
zoon van Juda, 
zoon van Jakob 
zoon van Izaäk 
zoon van Abraham 
zoon van Adam 
de zoon van God. 
 
Nadat hij was gedoopt in de Jordaan 
geschiedde het 
dat de hemel openging – 
en op hem daalde neer 
in de gestalte van een duif 
de heilige geest 
en een stem klonk uit de hemel: 



 
Jij bent mijn zoon 
mjjn veelgeliefde – 
in jou verheug ik mij. 
 
Hij trok door Galilea, zijn geboortestreek 
en verkondigde het goede nieuws: 
zalig die honger lijden 
zalig die wenen 
zalig die dorsten naar gerechtigheid. 
De tijd is vol, 
het koninkrijk van God dichtbij, 
keer je leven om. 

 
 
 

4. Overweging 
 

5. Die de aarde boetseerde (VL696-697, muziek Tom Löwenthal) 
 
Die de aarde boetseerde, 
grondvestte, vasthoudt, 
die haar niet geschapen heeft als een chaos, 
maar opdat zij ingericht en bewoond wordt 
 
die niet heeft gesproken in het geheim, 
niet gezegd heeft ‘zoek mij maar in de leegte’, 
maar ’hier ben Ik, woon hier onder mijn woord’. 
Hij zegt: God? Ik God, Ik zal, en geen ander. 
Ik spreek recht, trouw, waarheid, woorden die werken: 
Licht! en zie: licht - water! dorst naar dat water. 
 

6. Voorbeden 
 

7. Nog voor chaos (V701-702, muziek Tom Löwenthal) 
 

Nog voor chaos, leegte, afgrond van donker, 
nog vóór licht werd, hemel, zon over aarde, 
was het woord en sprak het woord 
en werden wij mensen. 
 
In het woord is zwijgen tasten waken 
in het woord is wachten luisteren horen – 
in het woord ontstaan wij, mensen uit mensen. 
 
In het woord is zon en aarde voor allen, 
grond die draagt, licht, verte, rozen, rivieren, 
wijd onder wolken wegen en steden, 
huizen van mensen. 



 
Die ons voor de dood niet hebt geschapen, 
die ons hult in taal opdat wij leven, 
spreek ons voort, dat niet verstommen wij, 
deze mensen. 
 
 

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).    


