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EKKLESIA AMSTERDAM zondag 10 juli 2022  
LuisterLink - Woorden om te doen: het derde woord 
Samengesteld door Alex van Heusden 
 

1. Opening van deel 4, ‘Lento’, van 6 tango études voor altfluit, door Felicia van den End (CD: 
Sonore) 
 

2. Woord ten geleide 
 

3. Vervolg ‘Lento’, Felicia van den End 
 

4. Voorlezing: Exodus 20:1-7 
 

5. Overweging  
 

6. Woestijnlied (VL 313, muziek Antoine Oomen) 
 

   Geen huis. Een tent nog niet eens. 
   Een hol, een steen voor mijn hoofd nog niet. 
   Geen hoop schroot. Geen opengescheurd 
   karkas van een karavaan. 
 
   Soms klanken die mij omarmen. 
   Woorden die mij bewaren. 
 
   Een spoor van stenen. Voetstappen, vage. 
   De zandverte in, de steenslag-verte, 
   de blindmakende licht-verte, 
   de dronken-van-dorst-en-illusie-makende-verte, 
   dronken van wellust. 
   Eindelijk land dat bewoonbaar is-verte. 
   Bomen, water, vredestad-verte. 
   Er zal groot licht zijn-verte, ‘Hem zien’. 
   Niets is onmogelijk 
   en Hij alles in allen, die verte. 
   Drie dagen gaan door het donker - 
   en dan? 
 
   Strelende, tartende, 
   harstocht-oplaaiende 
   naam voor dat laatste 
   eeuwig beloofde 
   land van vrede 
   waar het niet slecht is, 
   waar liefde kan. 
 
   Daarheen, als een vreemde die mee mag, 
   dansend en springend mijn zingen. 
   Daarheen wil mijn hart, als een kind 
   dat licht en niet-wetend vooruit rent,  
   dan schoorvoetend, vallend, gelaten 
   in zijn vader verandert 
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   en niet meer opstaat. 
 
   Spoor van doden. Verstenende namen. 
   Runenschrift van schaduwen, windvlagen, 
   elkaar kruisende, elkaar uitwissende sporen. 
   Spoor tussen steenslag. Weg die ik gaan moet - 
   en dan? 
 
   Strelende, tartende, 
   harstocht-oplaaiende 
   naam voor dat laatste 
   eeuwig beloofde 
   land van vrede 
   waar het niet slecht is, 
   waar liefde kan. 
 
   Geen huis. Een tent nog niet eens. 
   Een hol, een steen voor mijn hoofd nog niet. 
   Geen hoop schroot. Geen opengescheurd 
   karkas van een karavaan. 
   Soms woorden die mij bewaren, 
   spoor van namen die mij wijzen 
   adelaarsvleugels die mij dragen 
   tot bij Hem.  

 
7. Iemand stelt de vraag 

 
Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden 
 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt 
 
zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud 
 
zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die de sigaret aansteekt 
 
zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem 
 
jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet 
 
en dan die vraag aan een ander stellen. 
 
Remco Campert (1929-2022) 

 
8. Charlie Bo Meijering speelt Prelude in 1 C door Johann Sebastian Bach 



 3 

 
 
 
 

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).  

 


