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Tweestrijd

Verantwoording:
Liederen op pag. 3, 4, 6-7, 8-10, 10, 11
teksten van Huub Oosterhuis
uitgegeven door Ekklesia Music Publishing (EMP)
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Openingslied Herschep ons hart
tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tom Löwenthal
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Welkomswoord | Ans Ponger

Verstilling

Lied Gij wacht op ons
tekst: Huub Oosterhuis, muziek Bernard Huijbers
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Lezing Genesis 32, 23-32 | voorgelezen door Anke van der Neut
(vertaling Huub Oosterhuis en Alex van Heusden)

Jakob stond op, in die nacht.
Hij nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen
en zijn elf kinderen
en hij trok de voorde van de Jabbok over.
Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken,
wat van hem was deed hij overtrekken.
Zelf bleef hij achter, alleen, Jakob.
Een man vocht met hem tot het morgenrood daagde.
Toen hij zag dat hij hem niet overwinnen kon,
raakte hij hem onder de gordel –
zo werd Jakobs heup ontwricht in dat gevecht met hem.
Hij sprak:
Laat mij gaan
want het morgenrood daagt.
Maar hij sprak:
Ik laat jou niet gaan, tenzij jij mij zegent.
Hij sprak tot hem:
Hoe is jouw naam?
Hij sprak:
Jakob.
Hij sprak:
Voortaan zal jouw naam niet meer geroepen worden Jakob,
maar Israël-Strijder met God
want jij hebt gestreden met God en met mensen
en je hebt overwonnen.
Jakob vroeg en sprak:
En jij, zeg mij nu jouw naam.
Maar hij sprak:
Waarom vraag jij naar mijn naam?
En hij zegende hem, daar.
Jakob riep de naam van die plaats: Peniël-Aangezicht van God,
want ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht,
en mijn leven is gered.
De zon ging op over hem toen hij Penuël voorbijtrok,
en hij ging mank, door zijn heup.
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Lied van Jakob
tekst: Huub Oosterhuis
muziek Antoine Oomen

Kwam op gevleugelde voeten
over de velden de kreupele –
Jakob waar kom je vandaan?
Van de nacht de rivier
waar ik streed om mijn naam
en de zegen behaalde
waar ik boog voor mijn broeder
en verzoening verwierf –
Israël ben ik voortaan.
Bloeien zal de woestijn
honing schenken het rotsland
spijze de leeuwenmuil.
Aarde ik zal je dienen
hemel ik zag je open
boven de beenderenkuil.
Hemel open u wijd
zon sta stil geef ons tijd
kome vrede op aarde.
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Gedicht |

NO MAN IS AN ISLAND

Dacht misschien dat je een eiland was
want ver en stil, als afgedreven.
Kale kapen, lege bootjes in de haven
spaarzame verbinding met de wal.

Wat weet een eiland van zijn kusten
van hoe vanaf de overkant gezien
verlangd wordt naar wat het te bieden
heeft aan berg en binnenland.

O scheep te gaan, dan af te dalen
in de diesel van het ruim, totdat
de laadklep opengaat: licht alles,
geur van zon, en dat er thuiskomst
- dat dat kon.

Marjoleine de Vos, uit: Hoe verschillig, 2021

Overweging | Moniek
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Lied Ander, ouder
tekst: Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen

8

9

Gebeden | Moniek
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Zegen | Ans
Dat wij gevonden worden,
dat onze naam wordt uitgesproken
als een zegening.
Dat wij elkaar tot zegen zijn:
moge dat waar worden!

Slotlied Jij bent van jou
tekst: Huub Oosterhuis, muziek Ic seg adieu

Jij bent van jou, onachterhaalbaar eigen.
Ik ben van mij, geen ander zal mij krijgen.
Wat ik jou vraag, wat jij mij vraagt
is leeg en zonder zin gevraagd.
Eén oogwenk ver in vreemd gebied,
ooit verder komen doen wij niet.
Ik wou een leven meer, mocht ik jou vinden.
Ik bond mij aan je vast, kon ik me binden.
Ik zou in jou vergaan, en jij
ontstaan in mij, en wij in wij.
Eens lag ik neer, versteend van kou,
ik droomde dat ik vocht met jou.
Die nacht werd mij een nieuwe naam gegeven.
Geschonken werd mij nog een tijd van leven.
En even, tot de morgen daagt,
is wat ik vraag en wat jij vraagt
vervuld en één. Toen ging jij heen
en bleef ik met mijn droom alleen.
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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
Of overmaken op NL60INGB0003445641
tnv Stichting De Zijp Arnhem

Er zijn al een aantal prachtige bijdragen binnen voor het
Catharina Visser-project. Dus het begin is er! DANK!
Maar voor een CD is helaas een hoop geld nodig…
Dus alle bijdragen zijn zeer welkom!

Kijk voor alle actuele informatie over De Zijp op onze website:
www.deZijp.nl
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