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EKKLESIA AMSTERDAM zondag 17 juli 2022  
LuisterLink – Woorden om te doen 4 
‘De zevende dag’ 
Samengesteld door Kees Kok 
 

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: 8-11)  
 

5. Zomerlied (VL 780), muziek Antoine Oomen 
 
De boom is de aarde dankbaar 
dat hij diep in haar wortelt. 
De vogel is dankbaar de boom 
dat hij hoog in hem nestelt. 
Dankbaar het water de wolken 
dat het mag vallen en stromen; 
en de mensen dat zij het drinken – 
 
dat wij nog leven  
dat het nog stroomt 
dat wij het drinken. 
 
De zon is de wereld dankbaar 
dat zij zó naar hem uitziet. 
De mensen zijn dankbaar de zon 
dat hij rood uit de nacht komt. 
Dankbaar het koren de akker 
dat het mag kiemen en dragen; 
en hun kinderen dat zij het eten – 
 
dat wij nog leven 
dat het nog draagt  
dat wij het eten. 
 
O mensheid, begroet de liefde 
dat wij heden nog leven. 
Zaai sterren van liefde, een tuin 
waar jij morgen zal leven. 
Liefde je bed en je tafel 
dat het mag lukken en duren; 
en de sterren dat zij het zingen – 
 
dat wij nog leven 
dat het nog duurt 
dat wij het zingen 
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dat wij nog leven 
dat het nog duurt 
dat wij het zingen. 
 

 
6. Overdenking 1 – 'een fantastisch idee' 

 
7. Aarde, werk van uw handen (VL 864), muziek Antoine Oomen 

 
Aarde, werk van uw handen, 
kaalgeslagen, ontgroend 
uitgeput en vergiftigd, 
gaten gebrand in de hemel. 
 
Aarde, ontheiligd, verschopt 
door de voeten van haar bewoners, 
vertreden de eeuwige woorden 
vertrapt de rechten der armen. 
 
Gij, in uw stilte, hoort, 
ziet en zwijgt. Gij bezint U 
of Gij nog geestkracht genoeg, 
geloof hebt, hoop en liefde 
 
om opnieuw te zijn God 
schepper en bevrijder – 
toen daalde Gij af en 
riep uw Naam over ons: 
 
`Ik zal zijn die Ik ben, 
God, erbarmend, genadig 
rijk aan liefde en trouw 
duizend geslachten lang'. 

 
8. Overdenking 2 – 'een Internationale van goede mensen' 

 
9. Wek mijn zachtheid weer VL 742 (1) 

 
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is 
en mij toevertrouw 
en het licht niet haat. 
 

10. Overdenking 3 - 'de smaak van bourgogne' 
 

11. Het licht is zoet (VL 926), muziek Tom Löwenthal.  
Uitgevoerd door Mark Walter (zang) en Charlie Bo Meijering (piano) 

 
Damp, schaduwen, leegte, 
ijler dan ijl is alles. 
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Wat krijgt een mens voor de moeite 
waarmee hij zich afmat onder de zon? 
 
Wat nu bestaat, bestond allang, 
en wat zal zijn, dat was al eerder, 
en wat gebeurd is, gebeurt opnieuw 
en wie gedenkt wie vroeger waren? 
En die nog komen, zijn al vergeten. 
 
De wijsheid schooiert rond in lompen. 
Wie recht betracht wordt niet geacht. 
Wie zaait weet niet wat hij zal oogsten.  
 
Het licht is zoet, licht van de zon. 
Goed voor onze ogen het licht. 
Er zullen donkere dagen komen. 
Er zal nog weten zijn van licht.  
 
 
 

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).  

 


