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1. Gij die weet wat in mensen omgaat (CD: Rust en vrede, muziek Tom Löwenthal) 
 
Gij die weet 
wat in mensen omgaat 
ontferm U, wees genadig, 
kom bevrijden 
 
sterk ons 
dat wij niet verdwalen in verdriet 

 
Drempeltekst 
 
Gij die weet wat in mensen omgaat 
 

2. Voorlezing uit het boek Ezechiël 
Ezechiël 37:1-14 
 

3. Naam uit het vuur (VL473, muziek Antoine Oomen) 
 

Naam uit het vuur, Eén Eeuwig, Hij-Alleen, 
riep smeekte dreigde zweeg. Riep weer, om antwoord. 
Roept water uit de rots, slaat vuur uit steen. 
 
En weer zijn stem – een lichtval uit de wolken. 
Tien woorden licht. Daar stonden wij, nog krom 
van slavernij, de minste van de volken. 
 
Een hand van stormwind werd op ons gelegd. 
Vuurtongen stonden boven onze hoofden. 
Een ander leven werd ons aangezegd. 
 
Van toen af dragers van een visioen 
leerden wij, dood na dood opnieuw geboren, 
verlangen naar zijn woord, en het te doen. 
 
Er kwam een dag die niets dan einde was. 
Van God verlaten hingen wij aan kruisen, 
het visioen verwaaid als stof en as. 
 
De wereld draaide verder, dood na dood. 
Een kuil vol knoken. Doorgekraste namen. 
Na vijftig dagen kwam de Ademstoot. 
 



Die schikte onze stukken weer tot één; 
blies onbevlekte huid over ons heen. 
De Naam riep: Mensenkind, sta op je voeten. 

 

Daar stonden wij, om nu voorgoed te gaan 
tot aan de verste randen van de aarde 
om naar zijn woord te doen wat moet gedaan. 
 
Adem van onbegonnen nieuw begin, 
heilige Stormwind, laat niet af, doorvuur ons. 
Spreek moed volharding wijsheid vrede in. 

 

4. Overweging 
Alex van Ligten 
 

5. Een  mens te zijn op aarde (VL731, muziek Antoine Oomen) 
Een mens te zijn op aarde 
is eens voorgoed geboren zijn 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 
De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 
 
De mensen hebben zorgen, 
het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 
 
Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 
 
Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet: 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 



 
 
 
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).    
 
 


