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1. Alles wacht op U vol hoop (VL 107, muziek Antoine Oomen) 
 
Alles wacht op U vol hoop 
alle levenden vragen U om voedsel. 
 
Neemt Gij hun adem weg zij sterven 
en zij vallen terug in het stof. 
 
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen 
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. 
 

 
Drempeltekst 
Deuteronomium 6:4-7 
 
Alles wacht op U vol hoop 
 

2. Voorlezing uit het boek Dit zijn de woorden  
Deuteronomium 4:10-15 
 

3. Niksers, leeghoofden (VL22, muziek Bernard Huijbers 
 
Niksers, leeghoofden, goden 
zijn het, levende doden 
die zeggen: 
jouw god is geen god, 
zinloos, halfzacht, onhandelbaar 
is zijn gebod – 
blindgangers zijn het 
die zeggen: 
er bestaat geen laatst gericht 
geen eerste naam. 
En zo gezegd zo gedaan. 
 
Zij breken de weg op 
verwoesten het land 
niemand die raad weet,  
niemand die recht doet, 
niemand. 
 
Zij zuigen de lucht uit 



zij wroeten de zilveren bronnen 
uit andermans grond; 
draketanden, angstdromen 
zaaien zij rond 
zij stoten de armen 
het woord uit de mond. 
 
Zij breken de weg op ……. 
 
In zijn verborgenheid 
van achter het licht 
houdt Hij zijn ogen 
hoopvol gericht 
op de kinderen der mensen. 
Hij zoekt 
of er nog één is, waar ook, 
in welke uithoek, 
die beter weet, opnieuw begint, 
één kind dat durft, 
één die zijn wortels 
uitstrekt naar de bron. 
Maar allen zijn verwelkt, verstomd 
en geen begin houdt stand. 
 
Zij breken de weg op …….. 
 
Hebben zij nog nooit van Mij gehoord, 
zegt Hij, 
die aanstichters van dood, 
die mijn mensen verpatsen 
en vreten als brood, 
die loochenen dat Ik ben die Ik ben, 
dat Ik bij name ken 
de minste der armen, 
dat het mijn naam is 
een god van ontrechten te zijn, 
dat zij wel sterk staan misschien, maar 
mijn trouw en mijn toekomst 
duren het langst. 
Wisten ze dat, ze zouden 
dood vallen van angst. 
 
Zij breken de weg op ……. 
 
Nu nog zijn ze bij machte 
de arme te honen, 
te schande te maken 



zijn droom van een eigen nieuw land, 
zo hem te knechten, dat hij vertwijfelt 
aan dat visioen. 
 
Ik, zegt Hij, 
Ik zal hem recht doen. 
 
Zij breken de weg op 
verwoesten het land? 
Ik ben het die raad weet, 
iemand die recht doet, 
Iemand. 
 
Zal onze redding ooit dagen, 
de stad van de vrede? 
Zal Hij ons lot 
ten goede keren, die heeft gezegd: 
`Ik ben jouw god, 
jouw toekomst is mijn naam?' 
Kan ooit een heel volk 
uit de dood opstaan? 

 
4. Overweging 

 
5. Land in onweer (VL340, muziek Tom Löwenthal) 

Een land in onweer verward, 
een stad verdwaald in zijn stegen, 
twee mensen wachtend op wie, 
een kind dat huilend ontwaakt. 
 
Er komen dagen aan 
dat wij de nacht zullen prijzen, 
dat wij vergeten het licht, 
dat wij verspelen elkaar. 
 
Er zal geen huis meer zijn 
dat niet weeklaagt om zijn dode. 
Dan zal er stilte zijn 
zo hard en koud als de dood. 
 
Er zal een stilte zijn 
zo licht als zee in de verte – 
er zal vermoeden zijn, 
een waas van ander weer. 
 
Er zullen woorden zijn, 
oeroude stenen die spreken. 
Er zal nog weten zijn, 
een kind dat lacht in zijn droom. 



 
 

6. Hebniks 
 

Deze wereld is een warboel 
weinigen zijn nog goed bij hun hoofd 
angst regeert hen 
angst voor de ander 
angst voor hen die uit vreemde streken komen 
dat ze je veilige huizen zullen betreden 
je dochter verkrachten 
je hond zullen eten 
angst voor mensen zoals jij 
angst voor ooit zelf te moeten vluchten 
deel uit te maken van het leger van de havelozen 
en de hebniks 
 
Remco Campert 
uit: Open ogen 
De Bezige Bij, Amsterdam 2018  

 
 

7. Mocht het waar zijn (VL878, muziek Antoine Oomen) 
 
Mocht het waar zijn wat gegrift staat: 
dat er iemand is die hoort. 
Moge Gij het zijn die hoort, weet, 
ziet, afdaalt, om te bevrijden. 
 
Die ons losmaakt uit de strikken 
van de nacht, de hand der heersers, 
die ons uitdrijft, zee, woestijn in, 
naar een oord van licht en water. 
 
Mocht het waar zijn dat uw liefde 
tot op heden nog van kracht is – 
dat Gij ons nog in de dood kent, 
ook nog daar, als dat zou kunnen. 
 
Wees als toen een God-Bevrijder: 
laat een nieuwe laatste oorlog, 
die gifbeker, ons voorbijgaan. 
Zend uw engel, uw messias, 
 
die hem uit de handen van de 
heersers slaat, de afgrond in – 
die ons wenkt uit onze kelders 
en ons toeroept: Vrede nu. 

 
 
 



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).    
 
 


