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EKKLESIA AMSTERDAM zondag 8 mei 
LuisterLink – Woorden van verzet 
Samengesteld door Mirjam Rigterink 
 

1. Fragment uit ‘Het was een nacht’, muziek Tom Löwenthal 
 

2.  Inleiding 
 

3. Dank zij de woorden (VL564, muziek Antoine Oomen) 
 
Dank zij de woorden. 
Dank zij wat ooit gehoord 
gezien tegen vergetelheid en  
doodsdrift in werd  
opgeschreven. 
 
Maar het meeste, waar is dat gebleven? 
Verzuchtingen van liefde  
afscheid bijna taal angst en 
geboortekreten 
schoorvoetend fluisteren lang zwijgen? 
 
De twee, drie eeuwige  
seconden dat wij weten, 
wie kan die in klanken van  
betekenis helder krijgen,  
weergeven? 
 
Gezwegen verte. Ongesproken wegen. 
Psalmkoning David  
waarom hebben wij van u 
geen woord voor het onzegbare gekregen? 
 
Maar monden ademen op ruiten  
vingers tekenen harten daarin. 
Een hand schrijft in het stof van de aarde  
vergeving. 

 
4.  Voorlezing uit het boek Ester (Ester 3 en 4) 

 
5.  Het was een nacht (VL884, muziek Tom Löwenthal) 

 
Het was een nacht door merg en been – 
het werd een nacht van lichten 
van waterwel uit woeste steen 
van vuur en vergezichten. 
 
Een klank de doodse stilte brak 
een woord verwachting zaaide 
een stem uit hoge vlammen sprak 
een storm de zee verwaaide. 
 
Het einde komt, vlucht weg van hier, 
zo schreeuwden van hun tronen 
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de dochters van het goud vertier 
en hun vergulde zonen. 
 
Maar die in scherven, stof en as 
verbruikt ter neder lagen, 
die wisten dat het niet zo was, 
dat nieuw begin zou dagen. 
 
Het werd een dag zoals daarvoor 
miljoenen dagen kwamen: 
het rad voor ogen draaide door, 
het duister spande samen. 
 
Het vuur versteende tot woestijn, 
de zee ook kwam met wrake 
en roofde alle woorden weg 
die ons nog moed inspraken. 

 
6.  Overdenking 

 
7.  Goed is dat je niet doet wat slecht is, psalm 1 vrij (muziek Antoine Oomen) 

 
Goed is 
dat je niet doet wat slecht is 
niet achter oplichters aan loopt 
niet met Ploert en Schender heult 
niet je schouders ophaalt 
‘ploert en schender, ach 
zo is de wereld’. 
 
Goed is dat je goede woorden 
overweegt en wil: 
heb je naaste lief die is als jij 
de vluchteling, de arme, doe hen recht. 
Prent ze in het hart van je verstand, 
die woorden 
zeg ze voor je uit 
 
gezegend ben je 
 
een boom aan stromen levend water 
vruchten zul je dragen 
blad dat niet vergeelt 
het zal je goed gaan. 
 
Oplichter 
ongezegend zal je zijn. 
Een storm steekt op 
je waait de leegte in. 

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” 
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(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).  
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