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1. Woord dat ruimte schept (VL537, muziek Antoine Oomen) 
 

Woord dat ruimte schept, 
toekomst, wijd licht land 
 
waar gerechtigheid 
als rivieren stroomt 
 
waar een wijnstok bloeit 
tegen klippen op – 
 
even is het waar 
en dan is het weg. 
 
Toon mij niet vergeefs 
wat mijn ziel verlangt 
 
geef dat ik volhard 
in uw vergezicht. 

 
Drempeltekst 

 
Woord dat ruimte schept 
 

2. Voorlezing uit het boek Jesaja  
Jesaja 2:2-5  
 

3. Hoe verder onze ogen reiken (VL324, muziek Antoine Oomen) 
 
Hoe verder onze ogen reiken, 
hoe verder weg de bergen wijken 
van rood en goud ons toegezegd. 
En dood de grond en onder boven – 
zwart masker voor de zon geschoven, 
ontij ongeest onland onrecht. 
 
In zoveel woestenij gevangen 
begraven wij ons diepst verlangen: 
dat ooit een land van licht zal zijn, 
een stad gegrond op recht en rede, 
een hart dat weet, een huis van vrede – 
wij zouden daar geboren zijn. 
 



Hoog land, zo ijl zo weggezwegen, 
naar jou toe dwalen al mijn wegen 
uit diepten waar geen voeten gaan. 
Hoe zou ik ooit jou niet behoren. 
O stem, geklonken in mijn oren, 
nog onvergeten onverstaan. 

 
4. Voorlezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen 

Romeinen 8:18-25 
 

5. Niet als een storm als een vloed  (VL520, muziek Antoine Oomen) 
 
Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 
Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 
 
Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 
 
Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 
 
Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 
zalig de boom aan de bron. 
 
Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 
 
Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 
 
 

6. Toespraak 
 
 



 
7. Hoe ver te gaan (VL318, muziek Antoine Oomen) 

 
 Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? 
 Nooit meer gebaande. 
 Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee-drieduizend. 

 
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar. 
Kreupelen, blinden. 
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft. 
 
De zon zal hen niet steken overdag. 
Bij nacht de maan niet. 
Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen. 
 
Omdat zij willen leven als nog nooit, 
angstig te moede 
zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 
 
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos 
wagen zij alles. 
Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
 
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, 
zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
 
Hun stoet is zonder einde en getal. 
Tel maar de sterren. 
Zij weten van de Stad met fundamenten. 
 

8. Voorbeden 
 

9. Lied tegen de derde wereldoorlog (V872, muziek Antoine Oomen) 
Wij die met eigen ogen 
de aarde zien verscheurd 
maar blind en onmeedogend 
ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden 
en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden 
dat wij die mensen zijn. 
 
Wij die nog mogen leven 
van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven 
aan meer dan eigen schuld, 
wij die God weet hoe verder 
tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen 
het recht van vuur en zwaard. 



 
Dat wij toch niet vergeten 
waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten 
opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen 
de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde 
nog kans op redding heeft 

 
  
 

 
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).    


