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Geen taal die Hem vertaalt

Verantwoording:
Alle liedteksten zijn van Huub Oosterhuis en zijn te vinden in:
Verzameld Liedboek (2004) of Stilte zingen (2018).
De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via de webwinkel:
ekklesia-amsterdam.nl
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Openingslied Een mens te zijn
tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen
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Welkomswoord | Moniek Siermann

Verstilling

Lied Klankresten
tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tjeerd Oosterhuis
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Lezing Genesis 11:1-9 | voorgelezen door Marco de Wilde
uit:

In den beginne – het boek Genesis
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden

En het geschiedde:
heel de aarde één paar lippen, dezelfde woorden.
En het geschiedde:
zij trokken verder oostwaarts,
vonden een vallei in het land Sinear
en gingen daar zitten.
Ze zeiden, de een tot de ander:
Kom, bakstenen bakken,
branden branden.
De baksteen werd hun bouwsteen,
pek hun cement.
Ze zeiden:
Kom, en nu een stad bouwen
en een toren, met zijn hoofd tot in de hemel;
zo maken wij naam
dat wij niet verstrooid worden over het aangezicht van de hele
aarde.
JHWH daalde af om de stad en de toren te zien
die de kinderen der mensen bouwden.
JHWH sprak:
Ja ja, één volk, één paar lippen met hun allen,
en dit is nog maar het begin van hun doen.
Maar dan zal hen ook niets meer onmogelijk zijn
en doen ze alles wat ze kunnen bedenken.
Kom, laten wij afdalen
en hun lippen verwarren daar,
zodat de een de lippen van de ander niet meer hoort.
JHWH verstrooide hen van daar over het aangezicht van heel de aarde
en zij hielden op de stad te bouwen.
Daarom wordt haar naam geroepen: Babel-Verwarring,
want daar verwarde JHWH de lippen van heel de aarde
en van daar verstrooide JHWH hen
over het aangezicht van heel de aarde.
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Lied Geen taal die Hem vertaalt
tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen

Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt Hij de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt. Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven maar niet echt, zijn land van rust en recht aanschouwen wij van verre.
Woestijn is om ons heen en allen, één voor één, vervreemden, vallen sterven.
Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de bek die ons kleineert, de dood zal niet meer zijn.
Doorschenen van zijn licht, doorschijnend ons gezicht, voltooid is ons verleden.
Wensdromen worden waar, wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede.
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Gedicht | voorgelezen door Ans Ponger
LIED VAN BABEL

Zeven woorden had hun taal: geld is macht koopt seks en slaven.
In het dal van Sinear sloegen zij hun tenten op
staken tichels, bakten stenen voor een torenhoge stad
die het wolken dek zou breken, die tot in de hoogste hemel Zeven woorden had hun taal: geld is macht koopt seks en slaven.
Uit zijn cel van toekomstdromen daalde God – Ik zal ter aarde
sloeg hun lippen met verwarring, nam de woorden uit hun monden
en zij zwermden uit en vonden nieuwe bouwgrond voor hun hoge
superbank – en lustpaleizen en na eeuwen van verwarring
vonden zij de oude zeven diep in hun geweten weer
alle zeven om te zingen: geld is macht koopt seks en slaven.
En zij knikten wijs eenstemmig dat de wereld zo moest worden.
En dat zal zij. Maar nog zijn er zeventig maal zeven nieuwe
uitgezaaid in alle talen van een kleine-mensen wereld
in de wiegen op de lippen, van de eeuw die komen zal.
Huub Oosterhuis
Uit: Stilte zingen, 2018

Overweging | Ans Ponger

Muzikaal intermezzo | Marianne Ratajski
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Gebeden | Ans Ponger
Onze Vader
muziek: Antoine Oomen

8

Slottekst | voorgelezen door Moniek Siermann

Laten we gaan met goede moed
met nieuwe klanken in onze oren.
Elke dag een nieuw begin.
Woorden die openbloeien,
waar wij in wonen mogen…
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Slotlied Nog voor chaos
tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tom Löwenthal
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Als u wilt bijdragen aan De Zijp,
dan kunt u op de QR-code klikken.
Of via uw camera-app scannen
en op de link klikken
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