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EKKLESIA AMSTERDAM  zondag 24 juli 2022  
LuisterLink - Woorden om te doen 5 
‘Dat jij er bent geweest’ 
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 20:12)  
 

5. Overdenking 1 – oud voor jong en jong voor oud 
 

6. Gezegend de onzienlijke (VL642, muziek Bernard Huijbers) 
 
Gezegend de onzienlijke 
gezegend de verborgene 
gezegend de levende 
dag liefde die dorstig maakt 
licht dat ziende maakt. 
 
Gezegend mensen die goed zijn 
de hand die niet slaat 
de mond die niet verraadt 
de vriend die zijn vriend 
niet verloochent. 
 
Gezegend de barmhartigen 
en zij die open en lief zijn, 
met wie het goed omgaan is. 
Gezegend zij die elkaar bewaren, 
troosten, voorthelpen, dragen. 
 
Gezegend zij de vrouw voor de man 
en de man voor de vrouw 
en oud voor jong 
en sterk voor zwak. 
 
Gezegend die weet 
wat recht en wat slecht is 
en die trefzeker kiest, 
en niet wijkt, voor geen macht, 
en niet vreest, voor geen mens. 
 
Gezegend hij die onbevangen spreekt 
en onbevangen liefheeft 
al wat leeft. 
 
Gezegend is de nieuwe mens 
voorbij de dood, 
die in ons spreekt, 
die in ons zucht en kreunt 
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die in ons leeft 
Jezus Messias. 
 
Die zich gegeven heeft, 
zich nemen laat, 
die wordt gebroken, 
uitgedeeld van hand tot hand, 
als brood gegeten. 
 
Gezegend jij, die klein of groot, 
blind, angstig, tastend, bijna 
doet als hij. Gezegend jij 
die, ongezien en ongeweten, 
doet als hij. 
 
Gezegend wie, 
door angst gelouterd, 
aan de dood voorbij, 
leven in licht, 
opnieuw geboren. 
 
Gezegend de onzienlijke 
gezegend de verborgene 
gezegend de levende 
dag liefde die dorstig maakt 
licht dat ziende maakt. 
 

7. Overdenking 2 – dat jij er bent geweest 
 

8. Dat jij er bent geweest (CD: Om liefde, zang: Edsilia Rombley, Jan Dulles, Trijntje 
Oosterhuis, Tania Kross, Berget Lewis; tekst Huub Oosterhuis) 
 

9. Overdenking 3 – (t)huis 
 

10. Wonen overal (VL764, CD: Mensen veel geluk – zang: Trijntje Oosterhuis) 
 
Wonen overal nergens thuis 
aarde mijn aarde mijn moeders huis 
vallende sterren de schim van de maan 
mensen die opstaan en leven gaan – 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan – 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan – 
mensen veel geluk. 
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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).  
 


