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EKKLESIA AMSTERDAM zondag 3 juli 2022  
LuisterLink – Woorden om te doen: het tweede woord 
Samengesteld door Mirjam Rigterink 
 

1. Opening van deel 4, “Lento”, van 6 tango etudes voor altfluit, door Felicia van den End (CD: 
“Sonore” 
 

2. Woord ten geleide 
 

3. Vervolg “Lento”, Felicia van den End 
 

4. Voorlezing uit En dit zijn de namen (Exodus 20: 3-6)  
 

5. Overdenking 1 – Geen beeld en geen afbeelding 
 

6. Boek jij bent geleefd (VL491, muziek Antoine Oomen) 
 
Boek jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven – 
In mijn letters staat geschreven 
dat alleen de geest doet leven. 
Licht en adem is de geest. 
Daarom ben ik neergeschreven: 
dat jij zonder angst zult leven 
wat je leest. 
 
Boek jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven – 
Wou je leven met zovelen 
hier op aarde, moet je delen: 
licht en adem, geld en goed. 
Wie maar leeft om meer te krijgen 
die zal sterven aan zijn eigen 
overvloed. 
 
Boek jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven – 
Niemand weet hoe jij moet leven, 
nergens staat het opgeschreven. 
Liefde tegen liefdespijn, 
vriendschap tegen duizend vrezen, 
zoet dat bitter kan genezen, 
mens voor mensen, recht en vrede, 
licht en adem, heel veel leven 
mag je zijn. 
 
Vrouw, waar is je broer? 
Mens, waar is je zusje? 
't Meeste van een mensenleven 
wordt het minste opgeschreven: 
hoe zij trouw zijn aan elkaar, 
lijden, sterven, liefde leren – 
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zouden wij dat ook proberen, 
werd het waar. 
 

7. Overdenking 2 – Keti Koti (1 juli) 
 

8. Deze woorden aan jou opgedragen (VL516, muziek Tom Löwenthal) 
 
Deze woorden aan jou opgedragen 
hier en heden prent ze in je hart, 
berg ze in het binnenste van je ziel, 
leer ze aan je kinderen, herhaal ze,  
thuis en onderweg, waar je ook bent 
als je slapen gaat en als je opstaat. 
 
Deze woorden aan jou toevertrouwd: 
bind ze als een teken aan je hand, 
draag ze om je voorhoofd als een snoer 
ter gedachtenis, vlak op je ogen. 
Grif ze in de stijlen van je deur 
schrijf ze in de palmen van je hand. 
 
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters. 
Dat je bloeien zult en niet verwelken, 
bomen aan de bron. Hoor Israël. 
 

9. Zo mooi anders, tekst: Hans Andreus, muziek: Sebastiaan van Steenbergen (een opname 
van YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ZKJbK1YR46s; d.d. 2 juli 2022) 

 
Je bent zo  
mooi 
anders  
dan ik 
 
natuurlijk 
niet meer of  
minder 
maar  
 
zo mooi 
anders, 
 
ik zou je 
nooit 
 
anders dan 
anders willen. 


