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EKKLESIA AMSTERDAM  zondag 21 augustus 2022  
LuisterLink - Woorden om te doen 8 
‘Niet stelen’ 
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. Niet stelen 
 

5. Als je broeder diep is weggezakt (muziek Tom Lowenthal, Uit: “Uitgeleid”) 
 
Als je broeder diep is weggezakt 
zijn handen reiken niet ver genoeg 
zal jij hem vasthouden 
hij al overleven naast jou. 
Neem van hem geen rente 
geef hem geen zilver tegen rente 
geef hem niet te eten tegen winst 
hij zal overleven naast jou –  
ook de vreemdeling zal overleven 
naast jou als broeder. 
 
Als je broeder diep is weggezakt 
je naaste, en hij verkoopt zich aan jou, 
bedien je niet van hem 
als van een slaaf. 
Je zult hem niet hardhandig bestieren –  
heb ontzag voor Ik-Zal de God 
die jou uitgeleid heeft 
uit het slavernijheelal 
van deze wereld. 
 

6. De werkers in de wijngaard (Matteüs 20:1-16) 
 

7. Deze wereld omgekeerd (VL522, muziek Bernard Huijbers) 
 
De wijze woorden en het groot vertoon 
de goede sier van goede werken 
de ijdelheden op hun pauwentroon 
de luchtkastelen van de sterken 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven 
hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
 
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen 
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dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 
die geen vader was zal vader zijn 
mensen zullen an'dre mensen zijn 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
Wie denken durft dat deze droom het houdt 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen 
die zal vechten in 't verborgen 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
hij zal zijn ogen niet geloven. 

 
8. Alles voor allen 

 
9. O water dat uit de zon stroomt (Stilte zingen, muziek Antoine Oomen) 

 
O water dat uit de zon stroomt 
schitterlichte rivieren 
boomgaarden op uw oevers. 
 
Dat daar alle rassen der mensen 
hun woonstee vlechten in het loof 
tussen blauwe vruchten en rode. 
 
Een stad met diamanten fundamenten 
metropool in bruidstooi 
dalend uit de hemel neer. 
 
Zangen waaieren meerstemmig uit: 
‘Staat op verworpenen, dan zal ik leven’. 
Wij leggen stranden langs de zee 
 
voor onze kinderen die elkaar 
in vreemde vrolijke talen beminnen. 
De aarde is alles voor allen.  

 
 
 
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).  
 


