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EKKLESIA AMSTERDAM  zondag 7 augustus  
LuisterLink - Woorden om te doen 6 
‘Niet moorden’  
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. Bomen schreeuwen niet (VL 874, muziek Antoine Oomen) 
 
Bomen schreeuwen niet, takken niet, grond niet; 
zee, vogel, huilt niet; de wind niet, de stad niet. 
Geen kreet komt uit de mond van de muren 
rondom, van de ster, die lachende noodklok. 
 
Enkel in mensen zijn monden gesneden, 
harten gedompeld, opdat hij kan huilen, 
slaan met lippen zwart van ontzetting – 
man, vrouw, koppen: bonk tegen de muur, 
 
tegen de moord, de nacht, de verchroomde 
machinerie van de goddelijke oorlog; 
tegen de code van de terreur, 
alles wat klein is verkwanselend. 
 
Nu daar, dan elders, altijd hier, 
weent om haar zonen de moeder, 
weent de gerechte om zijn broeders, 
omdat zij niet meer zijn. 
 
Huilt als een bron, een vulkaan in mensen 
de mens om de mens, en schaamt zich 
dat niet dit uur wij levend of dood 
worden veranderd in vrede. 
 

4. Overdenking 1 
 
IK LEES HET 
Rainer Maria Rilke 
 
Ik lees het in jouw uitgelezen woord 
in het verhaal van de gebaren 
waarmee jouw handen vormend bezig waren 
rondom het wordende, begrenzend warm en wijs. 
Luid riep jij leven, zachtjes zei je sterven 
en steeds opnieuw herhaalde je: er zij. 
Maar vóór de eerste dode kwam de moord. 
Toen jouw rijpe afgeronde werk in scherven, 
een groot geschrei 
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joeg alle stemmen voort, 
die zich pas weer verzamelden 
om jou te wagen 
om jou te dragen, 
afgrondenoverbrugger - 
 
en wat zij sindsdien stamelden 
zijn stukken  
van jouw oude Naam. 
 
(Vertaling: Kees Kok)   

 
5. Lied van de Naam (VL 328, muziek Antoine Oomen) 

 
God-Ik zal 
erbarmend genadig lankmoedig 
rijk aan liefde rijk aan trouw 
bewarend liefde 
tot het duizendste geslacht. 
 
Wij gingen met andere goden 
uit zilverlingen gesmeed in de smidse 
uit goud in het vuur van de ontrouw. 
Wij torsten ze op onze schouders, 
riepen `ga dan' en `red ons' – 
hun voeten konden niet gaan. 
 
Andere goden: sprekende slangen, 
ogenpaleizen, tuinen van haar. 
Andere goden gaan ons voorbij 
in stormwind en aardschok. Niet Gij. 
Andere staan als blinde muren 
tussen de mensen. Niet Gij. 
 
God-Ik zal 
erbarmend genadig lankmoedig 
rijk aan liefde rijk aan trouw 
bewarend liefde 
tot het duizendste geslacht 
 

6. Overdenking 2 
 

7. Anthem, Leonard Cohen 
 

HYMNE 
Leonard Cohen 
 
De vogels zingen       
bij het krieken van de dag 
Begin opnieuw 
Hoor ik ze zeggen  
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Blijf niet hangen in wat was 
Of wat nog komen gaat 
 
De oorlog zal opnieuw gevochten worden 
De heilige duif zal wederom gevangen  
Gekocht worden, verkocht, en weer gekocht  
Die duif komt nooit meer vrij 
 
Luid alle klokken die je nog kunt luiden  
Vergeet heel jouw zelfopoffering 
Er zit een scheur in ieder ding  
Zo valt het licht er in.  
 
Wij vroegen om tekens 
Die werden ons gegeven: 
De verraden geboorte  
Het gestrande huwelijk  
Ja, het weduwschap 
Van iedere regering. 
Voor iedereen zichtbare tekens  
Ik kan niet meer meedoen 
Met die onberekenbare massa 
Terwijl de hoog gezeten moordenaars,  
Hardop hun gebeden zeggen 
Maar zij hebben een donderwolk 
veroorzaakt, opgeroepen  
Ze zullen van mij horen 
 
Luid alle klokken die je nog kunt luiden  
Vergeet heel jouw zelfopoffering 
Er zit een breuk in ieder ding  
Zo valt het licht erin.  
 
De delen kan je tellen maar  
de som kan je niet maken 
Je kunt een mars inzetten 
Op je kapotte trommeltje 
En dan zal ieder, ieder hart 
meelopen voor de liefde 
 
Maar als een vluchteling 
Luid alle klokken die je nog kunt luiden  
vergeet heel jouw zelfopoffering 
Er zit een scheur in ieder ding 
Zo valt het licht erin.  
 
(Vertaling: Kees Kok) 

 
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 
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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).  
 


