
       
  

 

        

Een Avond over Huub Oosterhuis 
 

 

“De vleugels van een lied” 
 

Kees Kok, theoloog, ervaringsdeskundige in de liturgische poëzie 

van Huub Oosterhuis 

Inleiding en toelichting op liederen van Huub Oosterhuis 

 

Antoine Oomen componist liederen van Huub Oosterhuis, vleugel 

Heleen Oomen, zang 

Debuut van Antoine en Heleen Oomen solozang aan de vleugel met 

liederen van Huub Oosterhuis 

 

Gert Boersma, cantor-organist in Den Haag, Duinzichtkerk 

Orgelspel 

 

Liedteksten: Huub Oosterhuis 

 

 

Huub Oosterhuis (85) moet op doktersadvies rust houden. 

Wij zijn blij dat zijn “rechterhand” Keek Kok hem vanavond 

vervangt. 

 

 

 

 



Orgelspel 

 

Welkom en opening Wim Boelens  

 

Samenzang “Zomaar een dak” 

 
   tekst Huub Oosterhuis melodie Valerius’Gedenckclanck 1626 – ‘Komt nu met zang van zoete tonen’ 

 

2 Woorden van ver, vallende sterren, 

   vonken verleden hier gezaaid. 

   Namen voor Hem, dromen, signalen 

   diep uit de wereld aangewaaid. 

   Monden van aarde horen en zien, 

   onthouden, spreken voort 

   Gods vrij en lichtend woord. 

 

3 Tafel van Een, brood om te weten 

   dat wij elkaar gegeven zijn. 

   Wonder van God, mensen in vrede, 

   oud en vergeten nieuw geheim. 

   Breken en delen, zijn wat niet kan, 

   doen wat ondenkbaar is, 

   dood en verrijzenis. 



Kees Kok  “De vleugels van een lied” 

 

Antoine en Heleen Oomen “Verdoofd en schamper” 

 

Verdoofd en schamper van gemis 

herkomst en doel verloren. 

Dit leven dat geen leven is 

noch dood noch ongeboren. 

Doe open, Gij die woont in het licht 

dat niet ter dood gedoemd zijn 

wij die naar U genoemd zijn. 

 

Uw naam, ons eertijds aangezegd 

volhardt in onze oren 

opdat wij doen het volste recht 

en zijn uit u geboren. 

De minste mens een naaste zijn, 

dat woord heeft zin gegeven 

ons angst beladen leven. 

 

Die gaan de wegen van uw woord 

geen lot is hen beschoren 

dan Gij, Gij plant hun adem voort, 

uw land zal hen behoren. 

Woestijnen gaan in dauw gedrenkt 

geluk zal wedervaren 

aan wie verworpen waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenzang “Hij die gesproken heeft een woord dat gaat” 

 
        tekst Huub Oosterhuis melodie Bernard Huijbers – Éen smekeling, zo kom ik tot uw troost’ 

 
 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

   die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

   die ons uit angst en doem heeft weggetild 

   en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

   Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 

   vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

3 Van U is deze wereld, deze tijd. 

   Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

   Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 

   uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 

   Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 

   dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 

 

 

 



Antoine en Heleen Oomen “Nooit hoorden wij” 

 

Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze. 

Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen, 

nooit andere goddelozer mensen dan wij. 

Maar er was daglicht, alle dagen, wat ook gebeurde, 

alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel, 

boven de afgrond gespannen, dat niet scheurde. 

Nooit werd iemand weggetild uit de tijd. 

Maar soms even wordt lijden opgeschort 

of dragen mensen het samen, 

zo zouden wij moeten leven. 

 

 

Samenzang “Licht dat ons aanstoot in de morgen” 

 
        tekst Huub Oosterhuis melodie Antoine Oomen 

 

 



2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

   aanhoudend licht dat overwint. 

   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

   of ergens al de wereld daagt 

   waar mensen waardig leven mogen 

   en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 

   wat op het licht niet is geijkt. 

   Taal zal alleen verwoesting zaaien 

   en van ons doen geen daad beklijft. 

   Veelstemmig licht, om aan te horen 

   zolang ons hart nog slagen geeft. 

   Liefste der mensen, eerstgeboren, 

   licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

 

“Wat vrolijk over U geschreven staat” 

 
        tekst  Huub Oosterhuis melodie Antoine Oomen 

 

 

2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

   ‘redden wat verloren is’, dat woord, 

   dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

   ‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 

 



3 Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

   trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

   beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

   Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.    

 

Antoine en Heleen Oomen “Wat in stilte bloeit” 

 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  

onder de hete zon op de akker, 

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  

dat wij elkaar verblijden en doen leven, 

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 

Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven? 

En is die weelde zwelgen en van niets weten,  

wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 

Hij die alles zal zijn in allen 

heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 

Samenzang “Zolang er mensen zijn op aarde” 
tekst Huub Oosterhuis  

 

1 Zolang er mensen zijn op aarde, 

   zolang de aarde vruchten geeft, 

   zolang zijt Gij ons aller Vader, 

   wij danken U voor al wat leeft. 

 

2 Zolang de mensen woorden spreken, 

   zolang wij voor elkaar bestaan, 

   zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

   wij danken U in Jezus’ naam. 

 

3 Gij voedt de vogels in de bomen, 

   Gij kleedt de bloemen op het veld, 

   o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

   en al mijn dagen zijn geteld. 

 

 



4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

   Gij redt de wereld van de dood. 

   Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

   zijn lichaam is het levend brood. 

 

5 Daarom moet alles U aanbidden, 

   uw liefde heeft het voortgebracht, 

   Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

   o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

Antoine en Heleen Oomen “Goed is dat je niet doet wat slecht is” 

               

Goed is 

dat je niet doet wat slecht is 

niet achter oplichters aanloopt 

niet met Ploert en Schender heult 

niet je schouders ophaalt 

‘ploert en schender, ach 

zo is de wereld’. 

Goed is dat je goede woorden 

overweegt en wil: 

Heb je naaste lief die is als jij 

de vluchteling, de arme, doe hen recht. 

 

Prent ze in het hart van je verstand, 

die woorden 

zeg ze voor je uit 

gezegend ben je 

een boom aan stromen levend water 

vruchten zul je dragen 

blad dat niet vergeelt 

het zal je goed gaan. 

 

Oplichter 

ongezegend zal je zijn. 

Een storm steekt op 

je waait de leegte in. 

 

 



“Wat ik gewild heb” 

 

Wat ik gewild heb 

Wat ik gedaan heb 

Wat mij misdaan werd 

Wat ongezegd bleef 

Wat onverzoend bleef 

Wat niet gekend werd 

Wat ongebruikt bleef  

 

Al het beschamende neem het van mij 

en dat ik dit was en geen ander -  

dit overschot van stof van de aarde: 

dit was mijn liefde. 

Hier ben ik 

 

 

Afsluiting Wim Boelens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenzang “De steppe zal bloeien” 

 
            tekst Huub Oosterhuis, bij Jesaja 35 melodie Antoine Oomen 

 

 



2 De ballingen keren 

   zij keren met blinkende schoven. 

   Die gingen in rouw 

   tot aan de einden der aarde 

   één voor één, en voorgoed 

   die keren in stoeten. 

   Als beken vol water 

   als beken vol toesnellend water 

   schietend omlaag van de bergen. 

   Met lachen en juichen - 

   die zaaiden in tranen 

   die keren met lachen en juichen. 

 

3 De dode zal leven. 

   De dode zal horen: nu leven. 

   Ten einde gegaan 

   en onder stenen bedolven 

   dode, dode, sta op, 

   het licht van de morgen. 

   Een hand zal ons wenken 

   een stem zal ons roepen: Ik open 

   hemel en aarde en afgrond. 

   En wij zullen horen 

   en wij zullen opstaan 

   en lachen en juichen en leven. 

 

 

Vragen, napraten 

Na afloop is er voor iedereen wijn en fris 

Blijft u nog even napraten? 

U kunt dan uw vragen stellen aan Kees Kok. 

 

Fijn dat u er vanavond was ook al was Huub Oosterhuis niet 

persoonlijk aanwezig. 

 

Als u uw naam en e-mailadres op de lijsten die achter in de kerk 

liggen, invult, dan ontvangt u een uitnodiging als Huub Oosterhuis 

naar Lochem komt. Dat hopen wij maar is uiteraard niet met 

zekerheid te zeggen. 



Wij stellen uw bijdrage in de kosten van deze avond zeer op prijs. 

Doet u uw bijdrage in de collecte bij de uitgang, ook als u blijft 

napraten? U kunt ook pinnen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage! 

 

Graag tot ziens. 

Wim Boelens, contactpersoon namens de Protestantse Gemeente 

Lochem, email: wjboelens@planet.nl 

 

www.kerklochem.nl; op deze site kunt u alles lezen over de 

Protestantse Gemeente Lochem en haar activiteiten. 

 

Stichting Huub Oosterhuis Fonds 

* verspreiding en behartiging van het gedachtengoed en oeuvre van       

   Huub Oosterhuis 

* uw steun is belangrijk: NL35TRIO0197876498, waarvoor bij     

   voorbaat dank 

 

KEES KOK   

Kees Kok (71) maakte al in de vroege jaren zestig op het seminarie 

kennis met ‘liedjes uit Amsterdam’, van Huub Oosterhuis. In 1967 

ging hij in Amsterdam theologie studeren en werd dirigent van een 

kerkkoor, dat hij alles liet zingen wat van Oosterhuis en ‘zijn’ 

componisten loskwam.  

Na zijn doctoraal examen ging hij in 1980 met Huub Oosterhuis 

samenwerken in de door hen opgerichte Stichting Leerhuis & 

Liturgie en werd lid van het liturgisch team van de Amsterdamse 

Studentenekklesia (nu Ekklesia Amsterdam). Hij produceerde 

tientallen CD’s en verspreidde het almaar groeiende liedrepertoire 

via ‘lieddagen’ in Nederland en Vlaanderen, daarnaast ook in 

Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, waartoe hij met anderen een 

groot deel van Oosterhuis’ teksten in het Duits vertaalde en 

publiceerde.  

 

Naast veel artikelen schreef hij een aantal boeken, waaronder De 

vleugels van een lied, over de liturgische poëzie van Huub 

Oosterhuis (1990); De kunst van de liturgie (2004). Binnenkort 

verschijnt van hem Paradijs gezocht. ‘Joodse’ poëzie van voor en na 

de Sjoah (uit verschillende talen vertaald. Eigen uitgave). 
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