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1. Raak met je hand ons hart (tekst Sieds Prins, muziek Tom Löwenthal) 
CD: ‘Als wild gras’- Liederen uit de Dominicus 
 

Raak met je hand ons hart 
Jij Eeuwige 
Raak met je ons hart 
laat ons opstaan uit wat verbindt, verstart. 
Jij die begin en eind omvat van ons bestaan. 
Laat ons jouw ogen zien vol ruimte. 
Raak met je hand ons hart 
Laat ons opstaan uit wat verbindt, verstart. 
 

2. Woord ten geleide  
 

3. Woord dat ruimte schept (VL537, muziek Antoine Oomen) 
Woord dat ruimte schept, 
toekomst, wijd licht land 
 
waar gerechtigheid 
als rivieren stroomt 
 
waar een wijnstok bloeit 
tegen klippen op – 
 
even is het waar 
en dan is het weg. 
 
Toon mij niet vergeefs 
wat mijn ziel verlangt 
 
geef dat ik volhard 
in uw vergezicht. 

 

4. Voorlezing uit het boek In de Woestijn 
Exodus 16: 1-3, 11 
 

5. Blijf niet staren op wat vroeger was (VL855, muziek Bernard Huijbers) 
Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen –  
het is al begonnen, merk je het niet? 

 



6. Toespraak – deel 1 
Bettine Siertsema 
 

7. Hoe verder onze ogen reiken (VL324, muziek Antoine Oomen) 
Hoe verder onze ogen reiken, 
hoe verder weg de bergen wijken 
van rood en goud ons toegezegd. 
En dood de grond en onder boven – 
zwart masker voor de zon geschoven, 
ontij ongeest onland onrecht. 
 
In zoveel woestenij gevangen 
begraven wij ons diepst verlangen: 
dat ooit een land van licht zal zijn, 
een stad gegrond op recht en rede, 
een hart dat weet, een huis van vrede – 
wij zouden daar geboren zijn. 
 
Hoog land, zo ijl zo weggezwegen, 
naar jou toe dwalen al mijn wegen 
uit diepten waar geen voeten gaan. 
Hoe zou ik ooit jou niet behoren. 
O stem, geklonken in mijn oren, 
nog onvergeten onverstaan. 

 
8. Voorlezing uit het boek Jozua 

Jozua 3: 14-17 
 

9. Cesar Franck prelude in B gespeeld door Charlie-Bo Meijering 
 

10. Toespraak – deel 2 
 

11. Vroeg in de morgen (VL259, muziek Antoine Oomen) 
Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
nog in ons hart de dichtheid van de nacht. 
 
Jij bent niet die wij dachten. Uit het vuur 
riep ons bij naam een stem. 
Wij zagen niets. Jij riep: `Ik zal er zijn'. 
 
Op licht en schaduw, bomen aan de bron, 
op stilte leek die naam. 
Een gloed van liefde schroeide ons gezicht. 
 
Om wat wij hoorden, maar wat hoorden wij? 
Om wat op vrijheid leek, 



omdat het moest en blijven niet meer kon 
 
zijn wij gegaan, onstuimig en verward, 
om nergens om, om Jou – 
om liefde, over alle grenzen heen. 
 
Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt. 
De nagalm van een stem. 
De weerklank van wat woorden in ons hart. 
 
Een slingerende stoet naar goed wijd land. 
Een eeuwenlang smal pad. 
Een ademtocht, de route van het licht. 
 
Het duizendschone schitterende licht, 
een file in de nacht, 
een spoor van mensen die de nacht verslaan. 
 
Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
met niets dan in ons hart: `Ik zal er zijn'. 

 
12. Toespraak – deel 3 

 
13. Sterven zal je ooit (muziek Tom Löwenthal) 

 
Sterven zal je ooit. 
Maar vandaag 
en godweet morgen 
kun je leven, doen, zien 
iemand voor iemand zijn 
misschien 
en het verschil maken, toch, 
tussen onverwisselbaar uniek 
en om het even 
tussen dood en leven 

 
14. Psalm 106 – vrij  

 
15. Lied van woord en weg (VL237, muziek Antoine Oomen) 

 
Zoals een moeder zorgt 
voor kinderen, haar toevertrouwd, 
en waarborgt dat zij leven: 
zo werkt een god van liefde, en geen uur 
verflauwt zijn vuur. 
Niet meer verstomt het woord 
dat Hij ons heeft gegeven. 
 



Het neemt ons bij de hand, 
dat woord, geduldig voert het ons 
uit angstland weg naar vrijheid. 
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, 
zo heet en droog – 
laat mij niet moeten gaan 
als Gij niet zelf nabij zijt. 
 
Een waterval van licht, 
van vreugde en gerede hoop, 
van inzicht en vertrouwen: 
zo overkomt Gij mensen, ik besta 
uw woord en ga. 
Nog weet ik niets van U, 
ooit zal ik U aanschouwen. 

 
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).    
 


