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1. Verberg uw aangezicht niet voor mij (VL727, muziek Antoine Oomen) 
 

Verberg uw Aangezicht niet voor mij, 
uw woorden, verzwijg ze mij niet, 
een vreemdeling ben ik op aarde. 
 

2. Inleiding 
 

3. Van God is de aarde (VL48, muziek Antoine Oomen) 
 

Van God is de aarde en die haar bewonen. 
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.  
Hij heeft haar gebouwd op het water en duurzaam verankerd. 
Wie mag zijn hoogte beklimmen?  
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis? 
Mensen met rechtvaardige handen. 
Mensen met harten onverdeeld, 
afgekeerden van schijn en leugen, 
mensen onkreukbaar, met licht geladen 
die doen het goede dat moet gedaan, 
dat slag dat vraagt en vecht om Hem, 
dat Hem wil zien met eigen ogen. 
 
Poorten, heft uw hoofden omhoog. 
Maakt u groter, oeroude deuren. 
Hier komt de eeuwige, de lichtende. 
 
Wie is de eeuwige, de lichtende? 
Het is Hij die vecht om gerechtigheid, 
het is de god van de armen, de sterke. 
 
Poorten, heft uw hoofden omhoog. 
Hier komt Hij, de god van de armen, 
de sterke, de eeuwige, de lichtende. 
 
Wie Hij, de sterke, de lichtende? 
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid, 
onze God, de eeuwige, de lichtende. 
 

4. Voorlezing uit het evangelie van Lukas 
Lukas 9:28-36 
 
 



5. Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven (VL165, muziek Antoine Oomen) 
 
Overal zijt Gij 
onzichtbaar gegeven 
sprekend nabij 
de stilte verwacht U 
mensen bestaan U 
zien en beleven U. 
 
Mensen van vlees 
van licht en gesteente 
hard en van bloed 
een vloed niet te stelpen 
mensen uw volk 
uw stad hier op aarde. 
 
Aarde is al wat 
wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open 
maak ons uw aarde 
uw nieuwe hemel 
vrede op aarde. 

 
6. Toespraak – Bart-Jan van Gaart 

 
7. De tafel der armen (VL868, muziek Antoine Oomen) 

 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
boord van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 
Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd 
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 

8. Gedicht uit: Einde en begin (W. Szymborska) 
 

9. Jij bent de God (VL173, muziek Antoine Oomen) 
 

Jij bent de god die mij gegeven is, 
De beker die voor mij ingeschonken staat. 
Mijn levenslot rust in jouw hand, 
Goed land is mij ten deel gevallen. 



 
Jij bent het lot dat mij beschoren is, 
Mijn schaduw, mijn engel die mij troost, mij kwelt; 
Laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw, 
Ik kan geen mensen drinken. 
 
Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt? 
Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht, 
Een dorstend hert en ik een lege bron 
Dorstend naar stromen regen. 

 
10. Voorbeden 

 
11. Jij die voor alle namen wijkt (VL170, muziek Genève 1551) 

 
Jij die voor alle namen wijkt 
geen weg die in jouw verte reikt 
geen woord kan jou aanbidden. 
Jij die niet hoogverheven troont 
licht dat in nacht en wolken woont 
een dode in ons midden. 
Jij komt, wij weten dag noch uur 
jij gaat voorbij, een dovend vuur 
een stilte in de bomen. 
Roepend van ver, stem van dichtbij 
niet overal niet hier ben jij 
niet god die wij ons dromen. 
 
Geen veilig pad om langs te gaan 
geen plek geen been om op te staan 
geen rots om op te bouwen. 
Geen bron die uit de rotsen breekt 
geen bloed dat stuwt, geen hart dat spreekt, 
geen ziel om in te schouwen. 
Geen gulden regel, rond getal 
geen laatst gericht in dit heelal 
onwrikbaar onbewogen. 
Maar mensen die verminkt en klein 
ontheemd ontkend toch mensen zijn 
roepend om mededogen. 
 
Roepende stilte, verre stem, 
als jij bestaat, besta in hen, 
in mensen in ons midden. 
Wees onbestaanbaar ongehoord, 
besta in mij, onvindbaar woord 
niet god die wij aanbidden. 
Jij die mij kent, jij die mij boeit 
ik die jou jij noem onvermoeid 
en nog niet kan vergeten, 
zouden wij ik-en-niemand zijn 



ontheemd ontkend ontroostbaar zijn 
en van elkaar niet weten? 

 
 
 
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).    
 


