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1. Hoe is uw naam (VL 150, muziek Bernard Huijbers) 
 
Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Want wat de hemel is voor de aarde, 
dat is uw liefde voor hen die geloven. 
 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
Gij, de vergeving van alle zonden, 
recht en gerechtigheid voor deze wereld. 

 
2. Ten geleide  

 
3. Voorlezing uit het boek In den beginne 

Genesis 22:1-19 
 

4. César Franck, Prélude in B door Charlie Bo Meijering 
 

5. Overweging 1 
 

6. Story of Isaac door Leonard Cohen 
 

7. Overweging 2 
 

8. Lied van Gij en ik (VL231, muziek Antoine Oomen) 
 

Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt 
maar wel dat Gij niet zijt een god 
naar mensentrant. 
 
Ondenkbaar beeldloos Gij, niet-gij 
als gij en ik in mensentaal – 
toch ik en Gij. 
 
Gezegend Gij wiens wezen is 
dat ik U niet doorgronden kan 
en Gij mij wel. 



 
Die zo zijt dat geen naam U past 
en alle licht een verre schijn 
goud klatergoud. 
 
En alles niets. Een stameling 
van stomheid zijt Gij in mijn mond 
als ik U zing. 
 
Maar niets of alles, eeuwig nu 
zijn onvervreemdbaar Gij in mij 
en ik in U. 

 

9. Voorlezing uit het boek Micha 
(Micha 6:6-8) 
 

10. Onze Vader verborgen (VL250, muziek Tom Löwenthal) 
 

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

 
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).    
 


