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1. Als Gij bestaat (VL149, muziek Antoine Oomen) 
Als Gij bestaat 
bewerkt ons dan, 
herschep ons hart  
en ons verstand 
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam. 

 

Drempeltekst 
 

Als Gij bestaat   
 

2. Woord ten geleide 
 

3. Wie mag te gast zijn (Psalm 15 vrij, muziek Antoine Oomen) 
Wie mag 
te gast zijn in uw tenten 
wonen zelfs 
in uw huis hoog in de bergen 
uitzicht wijd? 
 
Doe recht 
spreek waarheid laster niet 
hebt Gij gezegd, 
wees trouw 
verloochen niet je naaste 
die een mens is zoals jij, 
geef wat je geven kan, 
zegt  Gij. 
Gezegend om uw woord 
gezegend om uw naam 
Ik-zal-er-zijn. 
 

4. Voorlezing uit het evangelie van Lukas 
Lukas 2:22-38 
 

5. Een schoot van ontferming (VL236, muziek Antoine Oomen) 
Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen  
toen wij in duisternis waren in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 



 

 
6. Overweging  

Alex van Heusden 
 

7. Dat ik aarde zou bewonen (VL282, muziek Tom Löwenthal) 
Dat ik aarde zou bewonen 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem 
 
niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet met klauwen, 
maar op voeten twee 
 
om de verte te belopen, 
om de horizon te halen – 
en met handen die wat kunnen: 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
 
met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 
 
om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 
 
Dat ik ben, niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 
één van velen, één met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij 
 
om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdes weg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 
 

 
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).    


