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EKKLESIA AMSTERDAM 
Zondag 18 december 2022  
LuisterLink – Winnen en verliezen 
Samengesteld door Mirjam Rigterink 
 

1. Ouverture, uit: Uitgeleid (muziek Tom Löwenthal) 
 

2. Inleiding 
 

3. Ouverture (‘Het eeuwig komen en gaan’), uit: Uitgeleid (muziek Tom Löwenthal) 
 
Het eeuwig komen en gaan 
van lege durende nachten. 
 
Het plotseling toch weer opdagen 
van zon en lichtende woorden. 
 
Noodweer dat overwaait 
zwijgend hout dat weer oplaait. 

 
4. Voorlezing uit het evangelie van Matteüs (Matteüs 25:14-31) 

 
5. Deze wereld (uit: Uitgeleid, muziek: Tom Löwenthal) 

 
‘Je dacht dat deze wereld 
anders was, en je bent er 
nog altijd niet overheen 
dat het gewoon deze wereld is’ 
zei ze tegen hem. 
 
‘Ik denk het nog steeds’ 
zei hij. 
 

6. Overdenking 
 

7. Lied om vrijheid (VL796, muziek: Bernard Huijbers) 
 
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
de mensen niet die wij nu angstig zijn – 
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn, 
wij oogstten zeeën zonder te vervaren. 
 
Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten 
wij wel wat leven is maar leven niet? 
Soms gaan wij op de vleugels van een lied 
en durven onze zwaartekracht vergeten. 
 
Verlangen, pijn van ongekende duur: 
turen de verte in, niet kunnen laten 
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water – 
dan valt de nacht over het middaguur. 
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Maar voorgevoel van liefde duurt het langst, 
heugenis aan het woord in den beginne, 
licht – ongebroken valt het bij ons binnen. 
Even zijn wij ontkomen aan de angst. 
 
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
de mensen niet die wij nog angstig zijn – 
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn 
en voor de grootste liefde niet vervaren. 
 

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).  

 


