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1. Muzikale intro – hoe ver is de nacht (muziek Antoine Oomen) 
 

2. Welkom 
 

3. Hoe ver is de nacht (VL389, muziek Antoine Oomen) 
Hoe ver is de nacht, hoever 
Wachter, hoe ver is de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter. 
Maar nog is het nacht 
 

4. Voorlezing – een rotverhaal 
Genesis 23 
 

5. Deze wereld (VL860, muziek Bernard Huijbers) 
Wat geen oog heeft gezien, 
geen oor gewaagd te horen, 
wat onze vaderen niet 
durfden dromen, zijn wij 
geworden: deze wereld. 
 
Doden onbegraven, 
één woestenij uw stad. 
Opgejaagd, prijsgeschoten, 
 
als klein wild afgeslacht 
uw allerliefste mensen. 
 
Door stormen van geweld 
voortgejaagden zijn wij. 
Aan molenstenen vast- 
geklonken, als verdoemden, 
zijn wij: deze wereld. 

 
6. Toespraak  

Alex van Ligten  
 

7. Aarde, deze (VL728, muziek Tom Löwenthal) 
Aarde. Deze. Enig denkbare. 
Rod en blauw in de ruimte. 
Met zon, maan en sterren, seizoen, rivieren, 
rivieren die stromen naar zee. 
 



En niets valt omhoog en alles omlaag. 
En niets is nog af en alles nog nergens. 
En overal mensen die weten van niets 
en maken van alles –  
en alles bederven, seizoenen, rivieren. 
En achteloos doden. 
En sterven en doden en sterven. 
 
Aarde. Deze. Enig denkbare. 
Rod en blauw in de ruimte. 
Met zon, maan en sterren, seizoen, rivieren, 
rivieren die stromen naar zee. 
 
En niets valt omhoog en alles omlaag. 
En niets is nog af en alles nog nergens. 
Maar hier en daar mensen en steeds meer en overal 
mensen die doen wat vandaag nog gedaan moet. 
Die langzaam maar zeker, bezeten van liefde, 
de aarde opdelven 
uit de onderste afgrond. 
 
Aarde. Deze. Enig denkbare. 
Rod en blauw in de ruimte. 
Met zon, maan en sterren, seizoen, rivieren, 
rivieren die stromen naar zee. 

 
 
 
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).    
 


