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1. Maurice Ravel, Piece en forme d’Habanere 
Uitgevoerd door Mark Walter en Heleen Oomen (live opgenomen in de 
Roode Bioscoop te Amsterdam, februari 2021. 
 

2. Over taal 
 

3. Marc groet ’s morgens de dingen (Paul van Ostaijen, muziek en piano Antoine 
Oomen, zang Mariette Oelderik - CD 25 songs set to Dutch Poems) 
 
Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem 
ploem ploem 
dag stoel naast de tafel 
dag brood op de tafel 
dag visserke-vis met de pijp 
en 
dag visserke-vis met de pet 
pet en pijp 
van het visserke-vis 
goeiendag 
 
DAA-AAG VIS 
dag lieve vis 
dag klein visselijn mijn 

 
 

4. Voorlezing uit het boek In den Beginne 
Genesis 1:1-5 en Genesis 2:4-7, 19-20 
 

5. Ballade van de mens (VL 278, muziek Antoine Oomen) 
 

Ten dage dat Hij maakte 
hemel en aarde – 
 
er waren geen bomen, 
geen halmen van grassen op aarde, 
er viel nog geen regen 
die dag dat Hij maakte de mens. 
 
Die dag boetseerde Hij, 
niet uit het licht van de hemel, 
boetseerde Hij uit het stof van de aarde 
mij, stof van de aarde, 
blies adem van leven 



in mijn neusgaten, 
werd ik een levende ziel, 
een mensje – 
wie zijn wij dat Gij ons gedenkt. 
 
Hij plantte vlakbij zonsopgang een tuin, 
Hij nam de mens in zijn hand, 
Hij plaatste de mens in de tuin. 
 
Hij sprak tot mij: 
Het is niet goed 
als jij alleen blijft, 
mensenkind. 
Zou ik niet 
iemand die jou zoekt en vindt 
voor je maken? 
 
Die mij aanziet? 
 
Die jou roept en antwoord geeft, 
die jou aanziet. 

 

Tamme dieren, wilde beesten, 
hoge vogels die Hij maakte. 
Alle namen die ik riep, 
die zij dragen 
als een lichtglans. 
 
Maar geen die mij riep. 
 
Breng mij in een diepe slaap. 
Neem de sterkste van mijn ribben. 
Maak daaruit één die mij roept en 
zoekt en vindt en antwoord geeft, 
been van mijn gebeente. 
Iemand 
die mij aanziet 
 
dat wij leven. 

 
6. Overdenking  

Arjan Broers 
 

7. Met niets van niets zijt Gij begonnen (VL277, muziek Tjeerd Oosterhuis 
Zang Berget Lewis – CD ‘Om Liefde’ 
 
Met niets van niets zijt Gij begonnen, 
hebt sprakeloos het licht gezegd, 
de tijd bepaald, het land gewonnen, 
de zeeën op hun plaats gelegd 
 



de ban der duisternis gebroken – 
en het werd morgen, dag na dag, 
een wereld in het licht gesproken, 
een mensheid die beginnen mag. 
 
Geen eind in zicht. Geen rust gevonden. 
Het langste deel nog niet gegaan. 
Geen engel met ons mee gezonden 
om nacht en ontij te verslaan. 
 
Met licht van licht hebt Gij geschreven 
uw boek dat ons het leven redt, 
de woorden van uw trouw gegeven. 
En van dit lied de toon gezet. 

 
 
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).    
 


