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1. Klankresten (VL 502, muziek Tjeerd Oosterhuis) 
 

Klankresten van een onvoltooid verhaal. 
Steenlettergrepen, sporen in woestijnzand. 
Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie – 
 
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder. 
 

 
2. Ten geleide  

 
3. Voorlezing uit het boek Deuteronomium  

Deuteronomium 30:11-20 
 

4. Te doen (CD uitgeleid, muziek Tom Löwenthal) 
 
Om ze te heugen 
Om te ze doen –  
 
Van hen is de toekomst 
kome wat komt. 

 
5. Overweging 1 

 
6. Het woord dat ik u heden geef (VL514, muziek Bernard Huijbers) 

 
Het woord dat Ik u heden geef 
is niet te hoog voor u 
het ligt niet buiten uw bereik. 
 
Het is niet in de hemel 
zeg dus niet: 
wie haalt het voor ons uit de hemel? 
 
Het is niet over zee 
zeg dus maar niet: 
wie haalt het voor ons van over zee? 
 
Het woord is dichtbij 
in je mond in je hart 
je kunt het volbrengen. 

 



 
7. Overweging 2 

 
8. Schriftlied (VL269, muziek Antoine Oomen) 

 
Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband, 
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
 
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 
 
Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 
 
Zijn onvergankelijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent – 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft. 

 
 

9. Overweging 3 
 

10.  Uw woord, dat de eeuwen voorziet (CD Om de tafel, muziek Antoine Oomen) 
 
Uw woord, dat de eeuwen voorziet, 
onze dagen behoedt, 
het kome geladen met kracht, 
als de opgaande zon 
 

11. Overweging slot 
 

12. Wat vrolijk over u geschreven staat (VL 252, muziek Antoine Oomen 
 
Wat vrolijk over U geschreven staat: 
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
de adembron die ons te drinken geeft – 



 
wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
`redden wat verloren is', dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
`Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond – 
 
dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 
 
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).    
 


