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1. Stilte nu 
 

Stilte nu. Voor U. 

Stilte zingen had ik u beloofd. 

Hoor dan. 

Hoor dan wie? Mij wie mij? 

Die deze mens ben die hier neerligt 

Nietig schuld beladen 

Die wil opstaan anders mens wil zijn 

Nieuw ik 

 

Stilte nu. Voor U. 

Stilte zingen had ik u beloofd. 

Hoor dan. 

Hoor dan wie? Mij wie mij? 

Die deze mens ben die hier neerligt 

Nietig schuld beladen 

Die wil opstaan anders mens wil zijn 

Nieuw ik 

 

Stilte nu 

Stilte nu 

  



2. Stilte nu 
 

Stilte nu. Voor U. 

Stilte zingen had ik u beloofd. 

Hoor dan. 

Hoor dan wie? Mij wie mij? 

Die deze mens ben die hier neerligt 

Nietig schuld beladen 

Die wil opstaan anders mens wil zijn 

Nieuw ik 

 

Stilte nu. Voor U. 

Stilte zingen had ik u beloofd. 

Hoor dan. 

Hoor dan wie? Mij wie mij? 

Die deze mens ben die hier neerligt 

Nietig schuld beladen 

Die wil opstaan anders mens wil zijn 

Nieuw ik 

 

Stilte nu 

Stilte nu 

  



3. Hoe verder onze ogen reiken 
 

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.  

0 stem, geklonken in mijn oren,  

nog onvergeten onverstaan.  

  



4. Ik kwam op blote voeten 
 

Ik kwam op blote voeten 

Naar jou gesneld 

Ik wilde je begroeten 

Mijn vaderheld 

 

Ik had de ergste dingen  

voor jou gevreesd- 

nu wou ik voor je zingen,  

mijn vader-beest.  

 

Maar 't was of je versteende  

toen je mij zag.  

Toen hoorde ik je schreeuwen:  

'O onheilsdag.' 

 

Hoe kon ik toen vermoeden  

dat om jouw woord, 

jouw waanzin, ik zou bloeden  

en moest vermoord.  

 

Hoe kon jij dat bedenken:  

mij aan zo'n lot  

roekeloos weg te schenken,  

vader-god.  

 

Door wroeging voortgedreven,  

te levensgroot, 

zul jij mij overleven,  

o vader-dood.  



De wereld zal je vrezen 

en onbemind  

en eenzaam zal je wezen,  

mijn vader-kind.  

 

Kon ik van jou wegdragen  

die last van pijn,  

ik zou mijn laatste dagen  

in vrede zijn.  

  



5. Onstilbare tonen 
 

Onstilbare tonen, zwijgende woorden 

Mogen hier klinken 

De mond die ze zingt, het hart dat ontvangt 

Zij gezegend 

 

Zoals een landschap meer ruimte is 

Dan te zien is 

En zoenen meer zijn dan de perfecte vorm 

Van de lippen 

 

Zo roepen wij  

uit wirwar tevoorschijn een weg 

een lichtgestalte 

uit dromen en schaduw van dood 

 

Zo wordt van aarde tot hemel 

Gij onze enige ware 

Zo wordt van aarde tot hemel 

Gij onze enige ware 

  



6. Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 
 

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 

Dat wij leven 

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 

Dat wij leven 

 

Naar U sta ik op in de morgen 

Ik zoek u in de dageraad 

Mijn ziel dorst naar U 

Mijn vlees verlangt naar U 

 

Gij die gezegd wordt Levende God 

Die hoort en ziet, vriend ander ouder 

Schoot van vrede hart groter dan ons hart 

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 

Dat wij leven 

 

Levende, niet god van doden 

En de dood zal niet meer zijn 

Zoals Gij ons hebt toegezegd 

In Jezus uw dienstknecht 

 

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 

Dat wij leven en de dood zal niet meer zijn 

 

Ziet uw mensen, deze wereld 

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

Zie Uw mensen, deze wereld 

En de dood zal niet meer zijn 

 



Kom heilige geest van Gods wege 

Adem van in den beginne 

Kom geest van uittocht en bevrijding 

Die zijt verschenen in Jezus uw dienstknecht 

Dat wij leven en de dood zal niet meer zijn 

 

Kom geest verheug ons, vuur ons aan 

Verzacht ons hart, dat wij ontbloeien in jeugd 

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 

Dat wij leven en de dood zal niet meer zijn 

 

Met deze woorden smeken wij U 

En zingen U toe onze vader. 

  



7. Moge het delen 
 

Moge het delen van dit brood en deze beker 

Ons hart versterken, 

Dat wij vol hoop meewerken 

Aan een nieuwe wereld 

Waar brood en recht en rechtvaardigheid is 

En liefde voor al wat leeft 

  



8. Elke dag, alle dagen 
 

Elke dag, alle dagen  

eeuw na eeuw en altijd  

tot in de eeuwen der eeuwen zal ik U zingen  

dat Gij de Barmhartige zijt. 

 

0n zienlijke, grote,  

niet te door gronden, niet te omarmen 

zingen zal ik uw grote werken 

grondvesting van de aarde 

uitspanning van de hemel 

 

En dat Gij vriend zijt, 

lief als een man voor zijn kind,  

als een vrouw voor haar liefsten  

moge dat waar zijn. 

 

Dat Gij en niemand anders 

God zijt voor deze wereld 

Handen die geven, ogen die zien en bewaren 

Moge dat waar zijn 

 

Mijn ogen zien naar U uit.  

U roep ik, weet U dat wel?  

Ik, met deze enige stem  

en zonder stem als het moet - 

beseft U dat? Dan is het goed. 

 

  



Voor U, barmhartige 

Die ik vermoed 

Die ik niet voel en niet ken 

Ik wel hoop dat Gij zijt 

Laat mij maar zingen 

 

Elke dag, alle dagen 

Eeuw na eeuw en alle tijd 

Tot in de eeuwen der eeuwen 

Zal ik U zingen dat Gij de Barmhartige zijt 

 

Oe---, oe---, mm--- 

  



9. Onze Vader 
 

Onze vader die in de hemel zijt 

Uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef on onze schuld, 

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 

En leid ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van het kwade 

Want van U is het koninkrijk en de 

Kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid, Amen 

  



10. De woorden die wij spraken tot elkaar 
 

De woorden die wij spraken tot elkaar 

Haastige harde lieve onverstane 

De nacht die wij verzwegen voor elkaar 

De bange dromen, de doorluchte wanen 

De dagen die wij gingen met elkaar 

In donker woud schaduwlichte lanen 

 

de mensen die wij werden een voor een,  

spelende handen helderziende ogen,  

lichamen stromend water steen en been,  

vurige zielen vonken mededogen,  

die ene die wij zijn en anders geen,  

die anderen die wij nog worden mogen  

 

dit niets dat overleeft ternauwernood,  

dit alles dat ik ben in vrees en beven,  

dit enig hier-nu tegen doem en dood,  

dit korte lichte lange eigen leven  

dat wij ontvangen als genadebrood,  

dat ons gegeven is en blijft gegeven. 
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