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1. Lied van de aarde (muziek Tom Löwenthal) 
 
Toen schiep God de mens naar zijn beeld. 
Mannelijk vrouwelijk schiep hij mensheid en sprak: 
Wees vruchtbaar maak deze aarde vol van geluk 
dienen zult gij, behoeden deze aarde van mij. 
 
En het werd avond en morgen. 
 
 

2. Voorlezing uit het boek “Dit zijn de woorden” 
Deuteronomium 6:20-25, 11-18-21 
 

3. Deze woorden (VL516, muziek Tom Löwenthal) 
 

Deze woorden aan jou opgedragen 
hier en heden prent ze in je hart, 
berg ze in het binnenste van je ziel, 
leer ze aan je kinderen, herhaal ze,  
thuis en onderweg, waar je ook bent 
als je slapen gaat en als je opstaat. 
 
Deze woorden aan jou toevertrouwd: 
bind ze als een teken aan je hand, 
draag ze om je voorhoofd als een snoer 
ter gedachtenis, vlak op je ogen. 
Grif ze in de stijlen van je deur 
schrijf ze in de palmen van je hand. 
 
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters. 
Dat je bloeien zult en niet verwelken, 
bomen aan de bron. Hoor Israël 
 

4. Toespraak 
Alex van Heusden 
 

5. Zevenmaal (VL809, muziek Antoine Oomen) 
 

Zeven maal opnieuw geboren 
klein gekregen uitgeworpen 
wordt een mens om mens te worden. 
 



Zeventig maal zeven bomen 
zullen bloeien waar wij wonen 
licht zal op het water stromen. 

 
 

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).    
 


