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1. Als Gij bestaat (VL149, muziek Antoine Oomen) 
Als Gij bestaat 
bewerkt ons dan, 
herschep ons hart  
en ons verstand 
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam. 

 

2. Drempeltekst  
 

3. Vriend (VL230, muziek Antoine Oomen) 
Alles ontgrenzende 
alles doordringende ruimte, 
vrijheid scheppende vrijheid. 
Onbegonnen begin, 
hier nu nieuw beginnende. 
 
Roekeloos denk ik jou, 
haveloos roept mijn verstand jou,  
oorsprong van mijn geweten. 
Ondoordringbare nacht, 
niet hier, woest en leeg ben je. 
 
Zwijgende, meegaande voetstappen, 
schaduw van schouders. 
ogen zoekende ogen. 
Ongemaskerde vriend, 
Hoe hier nu verschijn je me. 

 
 

4. Voorlezing uit het En dit zijn de namen 
Exodus 32:1-16 
 

5. Lied van de Naam (VL328, muziek Antoine Oomen) 
O Heer God 
erbarmend genadig lankmoedig 
rijk aan liefde rijk aan trouw 
bewarend liefde 
tot het duizendste geslacht. 
 
Wij gingen met andere goden 
uit zilverlingen gesmeed in de smidse 
uit goud in het vuur van de ontrouw. 



Wij torsten ze op onze schouders, 
riepen `ga dan' en `red ons' – 
hun voeten konden niet gaan. 
 
O Heer God 
erbarmend genadig lankmoedig 
rijk aan liefde rijk aan trouw 
bewarend liefde 
tot het duizendste geslacht. 
 
Andere goden: sprekende slangen, 
ogenpaleizen, tuinen van haar. 
Andere goden gaan ons voorbij 
in stormwind en aardschok. Niet Gij. 
Andere staan als blinde muren 
tussen de mensen. Niet Gij. 
 
O Heer God 
erbarmend genadig lankmoedig 
rijk aan liefde rijk aan trouw 
bewarend liefde 
tot het duizendste geslacht. 

 
6. Overweging 

Mirjam Elbers  
 

7. De hemel mag horen (VL332, muziek Tom Löwenthal) 
De hemel mag horen. 
Maar luchtruim en wolken 
zon maan en sterren 
hebben geen oren. 
Zomin als de aarde 
met bomen en dalen 
en bergen en stromen – 
jij, mens, hebt de oren, het hart. 
Nu geef Hem gehoor, 
wees niet langer in dromen, 
in vluchtige dromen verward. 
 
Hij leerde je woorden. 
Hij heeft ze gegeven, 
van zuiden tot noorden 
een land om te leven – 
van westen tot oosten 
van zee tot zonsopgang 
je rots en je vader. 
Hij spoorde je op in de nacht. 
Hij heeft je gevlogen, 
Hij leerde je vliegen, 
Hij strekte je vleugels met kracht. 
 



Je wou Hem verlaten 
voor levende doden. 
Hem tarten, je redder, 
met krengen van goden. 
Maar dat zal je weten: 
in duizelingwekkende 
diepte getuimeld, 
vervloekten, zo ver van de zon. 
Zijn woorden vergeten 
is dorsten en sterven. 
Zijn woorden alleen zijn de bron 
 
Je kinderen zullen 
hun kinderen verslinden, 
de moeder de dochter, 
de dochters hun zonen. 
Een sleep van gedierte 
zal over je komen, 
een lente van zwavel, 
een eeuw van ontzetting en rouw. 
Maar keer je je hart 
naar mij om, uit de dood, 
Ik zal mij bekeren tot jou. 
 
Nu kies dan het leven. 
Het daalt uit de hemel 
als dauw op de aarde, 
als licht uit het donker. 
Het komt als een stormwind 
met stoten en vlagen – 
jij kunt het volbrengen 
in vlagen van donker en licht. 
Gezegend je nachten, 
gezegend je dagen, 
je hart, je verstand, je gezicht. 

 
8. Voorbeden 

 
9. 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. 

 

 
 
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).    
 
 


