Zondag 17 mei 2020: ‘Water in de woestijn’
Podcast Ekklesia Amsterdam
samengesteld door Alex van Heusden
1. Als Gij bestaat (muziek: Oomen; VL 149)
Als Gij bestaat bewerk ons dan
herschep ons hart en ons verstand
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam.
2. Als er een God is
3. Als Gij bestaat
4. Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen (15:22-27)
5. Lied van het bittere water (muziek: Oomen, VL 316)
Die wij niet kennen, die nieuwe,
hij dreef ons uit, uit het diensthuis vandaan,
dat mooiste oord van de wereld.
En wij maar lopen, kruipen,
de wegen der vrijheid –
die ons een landschap van bronnen beloofde,
waarom schept hij geen water
in deze woestijn?
Toen werd het water gevonden,
het stond in poelen en meren bijeen,
omkraagd door bloeiende stroken.
Zij die het dronken, zeiden:
dit water is bitter –
die ons een nieuwe geboorte beloofde,
waarom laat hij ons sterven
in deze woestijn?
Toen werd een spreken vernomen,
het kwam van rotsen omlaag als een wolk
omkraagd door vuurgloed en stilte.
Wij die het zagen, wisten:
dit woord wordt ons leven –
die ons het bittere zoet maakt, hij zal ons
sleuren, dragen op handen
tot waar we er zijn.
6. Water in de woestijn – 1
7. Fragment uit: Mahler, Symphonie 1, deel 3 (Concertgebouworkest, o.l.v. Bernard
Haitink)

8. Uit: Waren slaven ooit (Stilte zingen, p. 294)
9. Water in de woestijn – 2
10. Uittochtlied (Alsof de richting; VL 307)
Alsof de richting ons werd ingeschapen
gaan wij, de onbegonnen lange weg.
Een harde dienst is van ons afgenomen.
Vrijheid van spreken is ons aangezegd.
Sprekend alleen zullen wij op Hem lijken
die sprak: Het worde licht, Ik zal er zijn.
Nog eeuwen en wij zullen woorden vinden,
nieuwe, zonsopgang boven de woestijn.
Er zal een land zijn, uit de zee gespaard.
Er zullen mensen zijn, uit ons geboren.
De grond zal nog de grond zijn, het gezaaide
zal sterven en ontbloeien. Het wordt zomer.
En het wordt winter. En de afgrond daalt
over de aarde, diepe zee van eeuwen
waarin wij weg zijn. En weer zullen slaven,
uit ons geboren, om bevrijding schreeuwen.
11. Slot van het boek En dit zijn de namen (40:34-38)
Verantwoording
Alle liedjes en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen
paginanummers in zijn ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liedjes of teksten die daar niet in staan, is het
paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel Stilte zingen (2018). De muziek is te vinden via iTunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (ekklesia-amsterdam.nl).

