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EKKLESIA AMSTERDAM zondag 14 augustus 2022  
LuisterLink - Woorden om te doen 7 
‘Geen overspel plegen’ 
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. Overweging  
 

5. Lied van de Naam VL 328; muziek Antoine Oomen 
 

O Heer God 
   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. 
 
   O Heer God 
   erbarmend genadig lankmoedig 
   rijk aan liefde rijk aan trouw 
   bewarend liefde 
   tot het duizendste geslacht 

 
6. Karton 

 
Een stuk karton. Een stanleymes. 
Links op het karton schrijf ik met stift 
de goede dingen, rechts de slechte. 
Met mijn linkerhand houd ik het 
met uitgestrekte arm op ooghoogte 
stevig vast, met mijn rechterhand 
snijd ik het in één vloeiende beweging 
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in tweeën. De slechte dingen vallen 
op de grond, de slechte dingen gooi ik weg. 
Het is de uitdrukking van een verlangen 
maar zolang ik deze handeling 
op gezette tijden blijf herhalen 
ook de bevrediging ervan 
 
uit: Mustafa Stitou, Waar is het lam?, De Bezige Bij, Amsterdam 2022 

 
7. Charlie Bo Meijering speelt Clair de Lune uit Suite Bergamasque van Claude Debussy  

 
 
 
 

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).  

 


