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1. 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. 

 

2. Voorlezing uit het boek 1 Koningen 
Verzen uit de hoofdstukken 16, 17 en 18 
 

3. Er schreeuwt een mens onrecht  (VL871, muziek Tom Löwenthal) 
Er schreeuwt een mens, onrecht, 
de schreeuw van de hongersnood. 
Er werd op hoog gezag besloten: 
een deel der mensheid hoeft geen brood. 
Opdat wie rijk is rijk kan blijven leven – 
wie heeft, hem wordt gegeven, onrecht, 
en de rest mag dood. 
 
Het gaat als vuur, onrecht, 
het blakert de steden zwart. 
Maar jij woont in gekoelde tuinen, 
met blinde muren om je hart. 
Je leert de sterken op de zwakken jagen, 
je leert ze zich gedragen, onrecht, 
als een ras apart. 

 

Dit is jouw uur, onrecht, 
geen god die nog hoger scoort. 
Je hebt al haast de hele wereld, 



alleen nog niet het laatste woord. 
Dat staat met licht geschreven in de geesten 
van mensen, niet van beesten, onrecht, 
en dat plant zich voort. 

 
4. Voorlezing uit het boek 1 Koningen 

18:16-46 
 

5. Ballade van de goden (VL890, muziek Antoine Oomen) 
Op zeven tronen van zoden 
in rook van dromen gehuld 
zitten geharnaste goden. 
 
Hun laatste spel is gespeeld: 
de taal der mensen bemachtigd, 
de aarde in stormen verdeeld. 
 
Loom achterover geleund 
in hun gevestigde orde 
staren zij naar het Niet 
 
waar tot het bittere einde 
van het Zijn en de zijnden 
nooit één woord meer geschiedt. 
 
Maar wat geen goden dromen 
en geen godsoog ziet: 
kiemen van taal zijn ontkomen 
en in een dichtbij verschiet 
worden aan zeven stromen 
worden uit kreten van nood 
nieuwe woorden geboren 
nieuwe stemmen vernomen 
tegen goden van dood. 

 
6. Overdenking 
 
7. Psalm 1, vrij VL8, muziek Antoine Oomen) 

Goed is 
dat je niet doet wat slecht is 
niet achter oplichters aan loopt 
niet met Ploert en Schender heult 
niet je schouders ophaalt 
‘ploert en schender, ach 
zo is de wereld’. 
 
Goed is dat je goede woorden 
overweegt en wil: 
heb je naaste lief die is als jij 



de vluchteling, de arme, doe hen recht. 
Prent ze in het hart van je verstand, 
die woorden 
zeg ze voor je uit 
gezegend ben je 
een boom aan stromen levend water 
vruchten zul je dragen 
blad dat niet vergeelt 
het zal je goed gaan. 
 
Oplichter 
ongezegend zal je zijn. 
Een storm steekt op 
je waait de leegte in. 
 

8. Voorbeden 
 

9. Lied van woord en weg (V237, muziek Antoine Oomen) 
Zoals een moeder zorgt 
voor kinderen, haar toevertrouwd, 
en waarborgt dat zij leven: 
zo werkt een god van liefde, en geen uur 
verflauwt zijn vuur. 
Niet meer verstomt het woord 
dat Hij ons heeft gegeven. 
 
Het neemt ons bij de hand, 
dat woord, geduldig voert het ons 
uit angstland weg naar vrijheid. 
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, 
zo heet en droog – 
laat mij niet moeten gaan 
als Gij niet zelf nabij zijt. 
 
Een waterval van licht, 
van vreugde en gerede hoop, 
van inzicht en vertrouwen: 
zo overkomt Gij mensen, ik besta 
uw woord en ga. 
Nog weet ik niets van U, 
ooit zal ik U aanschouwen. 

 
 
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).    


