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1. Gij hebt ons in de moederschoot gekend (VL 835; muziek Antoine Oomen)

Gij hebt ons in de moederschoot gekend.
Zie ons in deze wereld, geef een weg.
‘De mensen sterven en zijn niet gelukkig’.
De levende zijt Gij, geef ons uw woorden.
Zie ons in deze wereld, geef een weg.

2. Psalm 85 vrij

3. Gij hebt ons in de moederschoot gekend

4. Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 1:11-12.20-22.26-27

5. Toen schiep God de mens naar zijn beeld
(uit Lied van de aarde; muziek Tom Löwenthal)

Toen schiep God de mens naar zijn beeld.
Mannelijk vrouwelijk schiep hij mensheid
en sprak:
Wees vruchtbaar,
maak deze aarde vol van geluk -
dienen zult gij, behoeden,
deze aarde van mij.

En het werd avond en morgen.

6. Overweging

overweldigd door ons
vermogen om vast te houden
op deze kneedbare aardmantel

kan ik niet niet-jij zijn
jij niet iemand zijn
wij niet nergens zijn
het ongehoorde behorende woord
niet niet-gezegd worden door ons

mijn hart hapert - gewichtlozer dan tevoren
maar overbrugbaar

daar waar ik anders ben dan jij
begin ik   het is waar

maar daar waar ik jou ben
jou geworden ben   zing ik buiten mezelf
lichte polsslagen kwikzilverzingend
iets voorbij de hele mensheid gekaatst Antjie Krog



7. 
Ludwig van Beethoven Symphonie nr 7 deel 2: Allegretto 
Simon Rattle en Wiener Philharmoniker

8. Voorbeden

9. Dat ik aarde zou bewonen (VL 282; 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.
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