
  
EKKLESIA AMSTERDAM  
Zondag 31 juli 2022 
LuisterLink – Midzomer 
Samengesteld door Alex van Heusden 
  
 

1. Herschep ons hart (VL 693, muziek Tom Löwenthal) 
 
Herschep ons hart, heradem ons verstand, 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet, 
Verberg U niet. 

 
Drempeltekst 
 
Herschep ons hart 
 

2. Voorlezing uit het boek In den beginne 
Genesis 2:1-4 
 

3. 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. 
 

 
4. Overweging 

Alex van Heusden 
 

5. De boom is de aarde dankbaar (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 
 
dat wij nog leven 
dat het nog duurt 
dat wij het zingen. 

 

 
6. Voorbeden  

 
7. En weer zingen (Psalm 101 vrij, muziek Antoine Oomen) 

 
En weer zingen, maar nu 
zo zacht mogelijk. 
 
Ik wil de laatste waarheid: 
dat Gij tot mij komt, ooit. 
Ik zal mij stil maken, 
wachten in mijn binnenste kamer. 
 
Ik gedoog niet één onwaar woord 
ik wil het zuivere daglicht 
niets van laster, spot, inbeelding, 
hoogmoed, hoon. 
 
Ik wil vertoeven 
in het land der transparanten 
mijn ogen zoeken de weerloze echten – 
geef mij een doorzichtig huis. 
 
Iedere morgen een nieuw begin 
woorden die openbloeien 
waar ik in wonen kan, veilig 
met wie dan ook die mij lief is. 
 
En weer zingen, maar nu 
zo zacht mogelijk 
 

 
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).    
 
 


