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1. Ik sta voor u (VL834, muziek Bernard Huijbers) 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 
 

2. Overweging – 1 
 

3. Het ene geslacht gaat (VL378, muziek Bernard Huijbers) 
Het ene geslacht gaat en het andere komt, 
alleen de aarde blijft. 
De zon gaat op de zon gaat onder 
en buiten adem begint hij opnieuw. 
 
Rusteloos wentelend jaagt de wind, 
nu naar het zuiden, dan naar het noorden, 
alle rivieren stromen naar zee 
en toch wordt de zee niet vol. 
 
Al deze dingen zijn onuitsprekelijk, 
al deze rusteloos werkende dingen; 
het oog wordt nooit verzadigd van zien 
het oor krijgt nooit genoeg van horen. 
 
Vroeger en nu, wie kan het verklaren, 
wie weet of liefde hem wacht of haat? 
De levenden weten: wij zullen sterven 
de doden weten helemaal niets. 



 
Laat dan de mens zich immer verheugen 
zolang hij leven mag onder de zon, 
eten en spelen en vrienden maken, 
doen wat zijn handen vinden om te doen. 
 
Eer de ene bui volgt op de andere 
eer het lied verstomt in de mond 
eer de deuren worden gesloten 
en de kruik wordt gebroken bij de bron. 
 

4. Lezing uit het boek Cohelet 
Prediker 
 

5. Muzikaal intemezzo  
Ouverture van CD ‘Uitgeleid’ 
 

6. Overweging - 2 
 

7. Heer, onze Heer (VL12, muziek Bernard Huijbers) 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 
 
Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 
Gij opent de mond van weerloze kinderen, 
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. 
 
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 
wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, 
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat. 
 
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 
en hem met glorie en luister gekroond. 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren 
en alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd 
 
schapen en runderen, alles en alles, 
en ook de dieren in het vrije veld, 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 
al wat er wandelt op de paden van het water. 
 
Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 

 
8. Overweging – 3 

 
 
 



9. Deze wereld (CD Uitgeleid, muziek Tom Löwenthal) 
 
“Je dacht dat ze wereld anders was, 
en je bent er nog altijd niet overheen 
dat het gewoon deze wereld is” 
zei ze tegen hem. 
 
Deze wereld anders.  
 
“Ik denk het nog steeds” zei hij. 

 
10. Overweging – 4  

 
11. Ik zal er zijn (VL550, muziek Antoine Oomen) 

 
Alle denkbare en ondenkbare levende zielen 
bevelen wij U aan. 
Gij hebt U toch beschikbaar gesteld, 
wij mochten U roepen, hebt Gij gezegd, 
`Ik zal er zijn' was uw Naam. 
 
Verstaat Gij ons nu wij U roepen, 
ziet Gij door onze gezichten heen 
tot in onze duistere verdeelde ziel? 
Wij zijn de mens die Gij gemaakt hebt. 
 
Gij die gezegd hebt: `Troost mijn volk', 
voor hen die eenzaam tegen de grond gaan, 
voor hen die niets meer hebben dan ongeluk, 
is er geen troost, geen woord dat redt. 
Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt? 
 
Hoor allen die om vrede roepen 
als om een onbestaanbaar geluk. 
Hoor het bloed dat roept uit de aarde 
dat het vergeefs is vergoten. 
Hoor hen die sprakeloos zijn, 
monddood, gemarteld, waar ter wereld niet. 
 
En de dode vergaan in de aarde, 
verstrooid op de wind, voorgoed onvindbaar, 
en allen die weg zijn gegaan zonder groet. 
Wat heeft met hen gedaan 
Hij die nooit varen laat 
het werk van zijn handen. 
 
Gij die in den beginne hebt geroepen 
licht, en de duisternis vluchtte, 
dag, en de nacht kromp ineen, 
mensen, en uit het onbestaanbare 
werden wij mensen. 



 
Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan, 
Gij die ons hart verwarmd hebt, 
grondvest opnieuw dit huis vol mensen, 
deze aarde. 
 
Tot vrede strekke ons uw naam. 
Ik zal er zijn. 

 
12. Hymne 

 
13. 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 doo 

 
Van grond en vuur (VL910, muziek Antoine Oomen) 
 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, 
van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
 
Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 
 
Van licht en stem 
zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
 
Niet meer beklemd en verdeeld 
niet meer in woorden gevangen 
één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 
 
Van licht en stem 
zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
 

 



Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 
 
 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, 
van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
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