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1. Gij hebt ons in de moederschoot gekend (VL835, muziek Antoine Oomen) 
 
Gij hebt ons in de moederschoot gekend. 
Zie ons in deze wereld, geef een weg. 
‘De mensen sterven en zijn niet gelukkig’. 
De levende zijt Gij, geef ons uw woorden. 
Zie ons in deze wereld, geef een weg. 
 

2. Drempeltekst  
 

3. Om wat misdaan wordt (muziek Antoine Oomen) 
 
Om wat misdaan wordt, ziende blind, 
aan grond en lucht, dier en mensenkind, 
weeklaagt de aarde, afgeknecht – 
zij schreeuwt om nieuw geboorterecht. 
 
Wij vluchten weg, wij horen niet. 
Wij spelevaren in doodsgebied: 
de tijd zo kort, de druiven zoet, 
dus pluk de dag, na ons de vloed. 
 
Geen taal die nog wat hoop vertolkt. 
Over ons heen daalt een zwarte wolk. 
De regen stroomt, het water stijgt, 
een vloed van wee die ons wel krijgt. 
 
Wij zullen worden afgedaan 
en niets begrijpend ten onder gaan, 
met man en macht, met vuur en zwaard. 
Wij zijn geen nieuwe aarde waard. 
 
Kiest Gij het leven of de dood? 
Gij zult verwekken in onze schoot 
een kind dat doet gerechtigheid, 
een nieuwe mens, een nieuwe tijd. 
 
 

4. Fragment 
Een gedicht van Miklós Radnóti (1909-1944) 
Vertaald uit het Hongaars door Arjaan van Nimwegen en Orsolya Réthelyi 
 



 
5. Aan de schoonheid (VL806, muziek Antoine Oomen) 

 
O schoonheid uw verbrand gezicht 
weerspiegelt nog het morgenlicht 
het zwart blauw rode grijze alledagenlicht. 
 
In rozen staat gij opgericht 
in dorens bloeit gij allerwegen 
aan zee zijt gij gelegen 
de zonne laait uw overwicht. 
 
Gekend bemind - vanwaar zijt gij? 
van eindeloos en zo vlakbij 
als zwarte blauwe rode grijze mensen zijn. 
 
In mensen sterft gij dood na dood 
in mensen kiemt gij tot nieuw leven 
wie heeft ons u gegeven 
witwaterwel genadebrood. 
 
O schoonheid uw verweerd gezicht 
weerspiegelt nog het eerste licht 
het alle dagen fonkelnieuwe licht van licht 

 
 

6. Overweging 
Alex van Heusden 
 

7. Charlie Bo Meijering speelt Claire de Lune uit Suite Bergamasque van Claude 
Debussy 
 

8. Voorbeden 
 

9. Die de aarde boetseerde (VL696, muziek Tom Löwenthal 
 

Die de aarde boetseerde, 
grondvestte, vasthoudt, 
die haar niet geschapen heeft als een chaos, 
maar opdat zij ingericht en bewoond wordt 
 
die niet heeft gesproken in het geheim, 
niet gezegd heeft ‘zoek mij maar in de leegte’, 
maar ’hier ben Ik, woon hier onder mijn woord’. 
Hij zegt: God? Ik God, Ik zal, en geen ander. 
Ik spreek recht, trouw, waarheid, woorden die werken: 
Licht! en zie: licht - water! dorst naar dat water. 

 
 
 



 
 
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).    
 
 


