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Nee, ik ben niet Huub Oosterhuis. En dat is maar goed ook, anders was ik mezelf niet.  
Voordeel is dat ik na al die jaren veel over hem en zijn teksten en over de betekenis ervan 
kan zeggen wat hij zelf niet zo gauw in de mond zou nemen. Dat zou hij waarschijnlijk ijdel 
vinden.  
 
We zingen vanavond een keuze uit zijn liederen, elf van de ongeveer 700. Zes liederen 
daarvan zingen wij samen. De andere vijf worden vertolkt door Heleen Oomen, begeleid 
door haar vader Antoine, die ook de componist is van de meeste liederen die vanavond de 
revue passeren, en van enkele honderden andere. 
 
Ik zal proberen om al die liederen bij en aan elkaar te praten en te laten zien hoe zij in elkaar 
grijpen en samen getuigen van het Grote Verhaal van de bijbelse geloofstraditie, een traditie 
die ooit in Israël begonnen is met Mozes en de Profeten, en die via Jezus en Paulus tot ons 
gekomen is. Tot hier, tot Lochem. 
 
Er gebeurt heel veel in alle liederen van Huub. Te veel om op te noemen. Ik zing ze nu al 55 
jaar en ontdek elke dag wel iets nieuws. Het is alsof ze ons altijd een stap voor zijn. Het zijn 
geen brave navertellingen van bijbelverhalen, ze bieden geen dogma op rijm, geen vrome 
rijmelarij. Het zijn gedichten, het is bijbelse, liturgische poëzie. Ze zijn ontstaan vanuit een 
zeer aandachtig luisteren naar Psalmen en profeten. Ze willen niet alleen maar mooi 
gezongen worden. Ze vragen om een zelfde aandacht, ze willen verstaan, gekend en geliefd 
worden.  
  
Laten we maar gauw beginnen met zingen. Het eerste lied, Zomaar een dak, heette 
oorspronkelijk ‘Een lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn’, en dat is vanavond dus 
hier, deze plaats. Moge dit huis de komende uren al zingend  ‘een levend lichaam’ worden, 
met ‘muren van huid en ‘ramen als ogen, /  speurend naar hoop en dageraad’.   
 
Zomaar een dak 
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Al bijna tweeduizend jaar komen talloos veel mensen op zondagen bijeen onder zomaar een 
dak in een of ander huis, een kerk, een kathedraal, een preekschuur, of bij Onze Lieve Heer 
op Zolder. Soms is het huis te klein, meestal veel te groot, maar als het goed is, voegt het 
zich als een tweede huid om de verzamelde gemeenschap heen en wordt het een ‘levend 
lichaam’ met ‘ramen als ogen’, waarmee de gemeente ‘speurend naar hoop en dageraad’, 
uitziet naar een betere toekomst, een nieuwe wereld. 
 
Zij die in zo’n huis bijeengekomen zijn, voelen zich geroepen; zij hebben iets te horen en te 
verstaan gekregen. Ze zijn aangesproken door ‘woorden van ver’ die als ‘vonken verleden’ 
zijn uitgezaaid in hun omgeving, in hun hart. Vurige, aanstekelijke woorden. Ze komen uit de 
bijbel, of  komen er uit voort. Woorden als ‘Heb lief je naaste, die is als jij’; of dat ene 
woord: ‘gerechtigheid’. De bijbel wordt vanouds ‘Gods woord’ genoemd. Die woorden zijn 



niet dogmatisch of duister, maar ‘vrij en lichtend’. Dat bevrijdende lichtwoord maakt in de 
ekklesia de dienst uit, het is daar aan de orde van de dag. Het wordt in de liturgie 
gememoreerd, onthouden en voort gesproken, geactualiseerd. Dat is traditie: niet de 
aanbidding van as, maar het bewaren van vuur (Mahler). In de liturgie, de ‘eredienst’, wordt 
dat woord gehoord en gevierd, met de bedoeling dat het ook geleefd wordt, gedaan. Vieren 
is meedoen met dat woord: het je eigen maken, het integreren in je eigen levensverhaal, er 
bij willen horen, eronder willen wonen. 
 
Midden in het huis van samenkomst staat een tafel. ‘Tafel van Eén’: van die éne die ons aan 
die tafel is voorgegaan, en van de ene, ondeelbare mensheid, de tafel van solidariteit. In 
navolging van Jezus’ en zijn volgelingen komen wij bijeen rondom een tafel met brood en 
wijn. Wij eten van het brood en nippen van de wijn, niet om te worden verzadigd, maar om 
te leren delen. Eucharistie, Avondmaal is herhalingsoefening in solidariteit; om onszelf er 
steeds weer van te doordringen dat delen broodnodig is, al lijkt het in deze wereld 
onhaalbaar. ‘Zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is’, is het parool. Eucharistie is een 
vreedzame opstand tegen het systeem van deze wereld, dat hongerdood en verderf zaait, - 
een zaak van leven en dood. Het draait in de liturgie om opstand, opstanding, ‘verrijzenis’, 
niet alleen voor die tallozen in deze wereld zonder brood en een dak boven hun hoofden, 
maar uiteindelijk ook voor onszelf. 
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Mooi, alles goed en wel. Maar, over ‘deze wereld’ gesproken, hoe moet die in de liturgie ter 
sprake komen? Daar heeft Huub een aantal liederen voor, zoals dit: 
Wat geen oog heeft gezien 
 
Wat geen oog heeft gezien, 
geen oor gewaagd te horen, 
wat onze vaderen niet 
durfden dromen, zijn wij 
geworden: deze wereld. 
 
Doden onbegraven, 
één woestenij uw stad. 
Opgejaagd, prijsgeschoten, 
als klein wild afgeslacht 
uw allerliefste mensen. 
 
Door stormen van geweld 
voortgejaagden zijn wij. 
Aan molenstenen vast- 
geklonken, als verdoemden, 
zijn wij: deze wereld. 
 
Als wij onder ‘zomaar een dak’ bijeenkomen, laten wij deze wereld niet zomaar voor een 
uurtje achter ons. We blijven met twee benen op de grond, op deze aarde en verplaatsen 
ons niet naar een andere werkelijkheid, een hogere, hemelse. We nemen deze wereld er 
juist in mee om onze houding er tegenover en onze taak erin te overwegen. Dat komt in veel 



liederen van Huub ter sprake. Ik denk dat dat een van de bijzonderheden, de eigenheden is 
van heel zijn werk. Je vindt dat soort liederen ook niet zo makkelijk terug in het nieuwe 
Liedboek. En ik denk dat dat een gemis is. De God van de bijbel keert zich niet af van deze 
wereld. Hij hoort, ziet wat er gebeurt en daalt met zijn woord in mensen af om hen aan te 
zetten tot daden van bevrijding. ‘Hij stuurt mensen naar mensen in nood’, is een veel 
gebruikte zin van Huub. 
 
‘Verdoofd en schamper’ heet het volgende lied dat ons door Heleen zal worden 
voorgezongen. Wie het dagelijks nieuws over deze wereld volgt, kan gemakkelijk verdoofd 
raken en schamper worden: ach, zo is de wereld nu eenmaal. Maar onder het dak waar wij 
bijeenkomen, proberen wij die verdoving en die schamperheid van ons af te schudden. Heel 
vroeger, in de eerste eeuwen van het christendom werden aan het begin van de liturgie de 
kleine en de grote noden van deze wereld opgesomd, en dan riepen de aanwezigen telkens 
‘Heer ontferm u’ of ‘God beware ons’, als een refrein om hulp bij al die noden. Daar is het 
‘kyrie eleison’ als onderdeel van de mis nog nog een overblijfsel van. In de ‘eredienst’ 
moeten de ‘verworpenen der aarde’, ‘de minste mensen’, de slachtoffers, de doden ter 
sprake komen, in gedachtenis, in ere worden gehouden. En moeten wij leren geloven dat: 
‘geluk zal wedervaren aan wie verworpen waren’.    
 
Verdoofd en schamper  
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Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U 
Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, op uw stilte. 
 
Dat is de eerste tekst in het eerste boek van Huub: Bid om vrede, 1966. Kort, maar 
veelzeggend. Het gaat over ‘Gods vrij en lichtend woord’, dat wij in de liturgie horen, en 
vieren. Dat woord is niet te hoog, niet te zwaar, het is te doen, zegt de Schrift. Het is niet uit 
de hemel neergedaald, als een afgesloten, heilig boek, opgesloten tussen zwarte kaften. Het 
is vrij en lichtend. Dat zou het in elk geval moeten zijn. Oosterhuis heeft een aantal liederen 
geschreven over dat woord en die Schrift. (die zijn gelukkig wel in het Liedboek terecht 
gekomen). In een daarvan noemt hij de bijbel ‘een levend boek van mensen over mensen’, 
in een ander ‘een onvoltooid verhaal‘. In het Schriftlied ‘Die chaos schiep tot mensenland’ 
laat hij zien hoe die Schrift niet alleen gaat over onze oorsprong, over het verleden, maar 
ook over vandaag: ‘Schrift die mensendagen’ en ‘mensentoekomst’ schrijft. Het is een 
mensendagboek. En dat blijft onvoltooid, als een grote onvoltooide symfonie, tot alle 
mensen erin zijn opgenomen, in meegenomen, tot wij ons er allemaal in terug kunnen 
vinden. 
 
Als dat boek in onze bijeenkomsten open gaat, vraagt het van ons dat wij ervoor opengaan. 
Dat wij met open oren en harten wachten op dat woord, verwachten dat het ons aanspreekt 
als een stem vanuit de stilte - en ‘stem die de stilte niet breekt’, maar die voor ons een weg 
baant door de woestijn naar een betere wereld. En we hopen dat het beantwoordt aan onze 
belangrijkste vragen. Waar dat niet gebeurt, blijft de bijbel een dode letter. Het woord moet 
uit de band kunnen springen, van het papier in ons hart, in ‘het hart van ons verstand’. En 
daarom moet het in verstaanbare taal gelezen en op de snaren van onze ziel gezongen 



worden.  Niet in dode talen, in kerklatijn en ‘tale Kanaäns’. Het moet uit die bevroren staat 
weer vloeibaar worden en vertaald in steeds weer nieuwe liederen. Dat is wat de taal en 
liederen van Huub voor velen betekenen. Zij hebben het Grote Verhaal van de bijbel weer 
dichterbij gebracht. Zo kunnen wij het ter harte nemen, als ‘de bron waaruit wij willen 
drinken’.  
Dat vinden we allemaal terug in het volgende lied. Ook het kernwoord van het woord: 
‘hartstocht voor gerechtigheid’. Het woord wil dat intense verlangen bij ons opwekken. ‘Hij 
die verlangen wekt, verlangen stilt’. 
Op de eerste zondag van de Advent 1964, 55 jaar geleden, was dit het eerste meerstemmige 
nederlandstalige lied uit Amsterdam dat ik op het seminarie zong, na al dat gregoriaans en 
alle Latijnse missen van mijn jeugd: Naar U gaat mijn verlangen. Psalm 25. Dat ben ik nooit 
vergeten. 
 
Hij die gesproken heeft‘ 
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Hij die gesproken heeft een woord dat gaat…’ zongen we. 
Maar het volgende lied begint zo: ‘Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze.’ Kan 
dat allebei waar zijn? Er zijn toch genoeg mensen geweest, en nog, die beweerden dat God 
zelf tot hen gesproken heeft: profeten, heiligen, mystici… 
Maar hebben zij werkelijk Gods stem gehoord, of hoorden zij Gods stem in de stemmen van 
andere mensen, in hun hulpgeroep, hun protest? ‘Nooit andere stemmen dan de onze’ zegt 
het lied. N o o i t, op een hele lange noot. En nog eens ‘N o o i t  waren er handen die doen 
wat handen niet kunnen’. Wat handen niet kunnen gebeurt in deze wereld niet, ook geen 
wonderen. Zeker, er gebeuren veel wonderbaarlijke, grote dingen in deze wereld, maar alles 
wat gebeurt, wordt gedaan door kundige, liefdevolle, zorgzame handen. En dat zijn de 
wonderen die de wereld nog niet uit zijn. Daarover gaan ook alle zogenaamde 
wonderverhalen in de bijbel, van Mozes, van Elia van Jezus. Die verhalen zijn exemplarisch 
voor alles wat er in deze wereld door toedoen van mensenhanden gebeurt als tegenwicht 
tegen de verschrikkingen, oorlogen, rampen en ziekten. Mensen die samen het lijden 
dragen en zo mogelijk de wereld uitdragen: dat is god-doen, dat is goed-doen. ‘Zo zouden 
wij moeten leven’. 
 
Er zit nog een ‘nooit’ in dat lied, een waar een brave gelovige van zou kunnen schrikken. 
‘Nooit waren er andere, goddelozer mensen dan wij’. Want wij leven in een tijd waarin ‘god’ 
niet bepaald een levende werkelijkheid is, niet meer zo evident als in vroeger eeuwen. Wij 
ervaren - zeker na eeuw eeuw met twee wereldoorlogen en na Auschwitz - allemaal wel een 
beetje de ‘dood van god’ in ons, die Nietzsche zo dramatisch heeft verkondigd. Wij hebben 
hem vermoord, zegt hij, en nu zitten we met een enorm zwart gat, waaruit het Niets ons 
aanstaart. Wij, ouderen, kunnen misschien nog niet helemaal over hem zwijgen, of kunnen 
hem in elk geval nog zingen, maar onze kinderen en kleinkinderen? Liefde? ja, natuurlijk. 
Religie? mm. Mediteren, ja! Maar god? nou nee.  
 
Hoe het ook zij, god of niet: wij mensen zijn op elkaar aangewezen. En dat is nu precies is, 
wat de bijbel ons op elke pagina wil vertellen. Daartoe heeft ‘Ik zal er zijn’ - die andere god 
van de de bijbel ons gemaakt en geroepen: ‘mens waar is je broer, je zus?’ Daar is het 



daglicht voor, dat elke dag opnieuw als een onzichtbaar weefsel over de afgrond wordt 
gespannen en niet scheurt.    
 
Nooit hoorden wij  
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Het is dus zaak dat mensen hun lijden samen dragen, dat zij niet uit elkaars genade vallen. 
Dat is de boodschap van het Lied aan het licht, zoals de meeste liederen van vanavond op 
muziek van Antoine Oomen. Volgens recente opiniepeilingen is het voor zeer velen het 
mooiste kerklied dat zij kennen. Ook dit lied zit weer overvol beelden en gelijkenissen. Het 
licht waar het over gaat, is ‘voortijdig licht’, het licht dat van voor alle tijden van de 
allereerste scheppingsdag, van voor de schepping van hemel en aarde, zon en maan, flora 
en fauna, mens en mens. ‘God sprak: er zij licht, en er was licht.’ In dat licht Het leven wij, 
we staan er elke morgen mee op. In dat licht kunnenmensen elkaar vinden, kunnen ze tot 
elkaar kunnen komen, zodat zij niet alleen, koud, doelloos en onvindbaar blijven. Dat licht. 
 
‘Licht, van mijn stad de stedehouder’ - want het verlicht en behoed ook de stad, de 
menselijke samenleving, als een goede burgervader of burgermoeder. 
En het is als een vader / moeder die haar kinderen draagt - in haar schoot, op zijn schouders 
- en doet uitzien naar een betere samenleving, waar mensen menswaardig en in vrede leven 
mogen. Dat licht. 
 
Zonder dat licht is er slechts duisternis, het niets, een zwart gat. Wat niet op dat licht is 
afgestemd, geijkt, beklijft niet. Taal die er niet door verlicht wordt, is verwoestend, schept 
verwarring, verspreidt leugentaal, twittert en knippert als een kapotte lamp.  
Daarom moet het voortijdige licht veelstemmig gezongen worden zolang we leven, op de 
maat van onze hartslag.  
 
Dat licht is in de bijbel en in de liederen van Huub een pseudoniem voor god zelf, het is zijn 
eerste en zijn laatste woord. 
 
Licht dat ons aanstoot 
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Wat weten wij van God, van ‘hem die leeft? Zien kunnen wij hem niet. Niemand heeft hem 
ooit gezien of gehoord. Alles wat wij weten is wat over hem geschreven staat. Vrolijk, alsof 
het evident is. Dit staat geschreven: ‘dat gij zijt de gloed van al wat leeft, de ziel die vonkt of 
als een brand uitslaat, de adembron die ons te drinken geeft.’  
Dat staat vurig geschreven, opgetekend uit brandende braambossen en brandende harten: 
Ik zal er zijn voor jou, voor jullie, in jullie, als een vuur, Ik zal voor je uitgaan, je meetrekken, 
je verleiden op weg te gaan naar een betere wereld, kom… En even zo vrolijk en vurig staat 
geschreven. ‘dat hij het hart heeft, ogen, dat hij hoort. Nee, niet als een angstaanjagend 
alziend oog, als een almachtige tirannieke hemelse vader. Dat hebben mensen er vaak van 
gemaakt. Maar deze god is anders: een moederlijke, dichtbije god, barmhartig, lankmoedig, 
rijk aan liefde, rijk aan trouw, een grote vriend.  
 



Is die god niet ook streng? Ja, en hij ziet met zijn ogen wel degelijk heel scherp wat er in 
deze wereld mis is: het kwaad, het onrecht de zonde. En hoe dat allemaal voortwoekert tot 
in het derde en vierde geslacht. Nee, God wreekt het kwaad niet, het wreekt zichzelf. Dat 
mag niet verdoezeld worden, dat moet worden goedgemaakt, vergolden, opgeruimd, 
weggedragen, afgevoerd, door mensen uit de wereld geholpen. Dat is de strekking van wat 
Johannes over Jezus roept: ‘Kijk, een lam van God, dat het kwaad de wereld uitdraagt.’  
Maar Gods charme, zijn genade, is altijd groter dan alle kwaad en duurt veel meer dan drie 
of vier geslachten - die duurt tot het duizendste geslacht - ook dat staat over hem 
geschreven (Exodus 34:6-7). Vrolijk en vurig. Allemaal hoge woorden, ‘geschreven wit op 
zwart’, of, zoals we eerder zongen: ‘tegen de zwartste hemel aangeschreven’.  
 
Ach, wat hebben die woorden wel niet allemaal met ons gedaan: ze hebben ons bevrijd, 
beschaamd, in vervoering gebracht, getroost, dan weer getart, uitgedaagd. En zo dorsten wij 
maar door, zo blijven wij zoeken naar die god, naar wie hij - in godsnaam - is. ‘Hoe dorsten 
wij te weten wie gij zijt’.  
 
Wat vrolijk over U geschreven staat 
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Wanneer je de oogst van je akker heb gehaald 
en je bent een garve vergeten, 
ga dan niet terug om die op te halen. 
want die is bestemd voor de vreemdeling, 
de wees en de weduwe - de arme. 
Dan zal Adonai, jouw god  
het werk van jouw handen zegenen. 
Als je de olijven van de boom slaat, 
zul je de takken niet nog een nazoeken; 
wat er nog rest zal zijn voor de vreemdeling, 
de wees en de weduwe - de arme. 
Als je de oogst van je wijngaard inzamelt, 
moet je geen nalezing houden; 
die zal zijn voor de vreemdeling, 
de wees en de weduwe - de arme.  
Je zult gedenken dat je ooit zelf 
in het land Egypte slaaf bent geweest - vreemdeling; 
daarom vraag ik dit van jou.  
 
Zo staat geschreven in het boek Deuteronomium (24:19-22). Dat is de achtergrond van het 
volgende lied. Wat in stilte bloeit. 
Daarin staat onder andere deze prangende vraag: ‘En die in weelde zwelgen en van niets 
weten / wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?’ 
Huub heeft daarover ooit het volgende gezegd: 
 
Sinds zo’n 150 jaar kunnen wij onze stem geven aan een overheid die ons visioen van 
gerechtigheid in ere houdt, de rechten van allen behartigt èn die hen ‘die in weelde zwelgen 



en van niets weten’ en willen weten, tot gerechtigheid dwingt. Misschien komt dat 
‘verlangen’ naar gerechtigheid pas in hun derde en vierde geslachten - beschaven duurt 
eeuwen - maar vergeet dat evangeliewoord niet over de grote vreugde in de hemel als één 
kameel door het oog van de naald is gekropen! 
 
Dat lijkt mij genoeg inleiding op het volgende lied, ‘Wat in stilte bloeit, in de luwte van 
tuinen, onder de hete zon op de akker, heeft hij bestemd voor de tafel der armen.’ 
Gezongen door Heleen. 
 
Wat in stilte bloeit  
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We naderen het einde van deze zingende reis langs enkele liederen van Huub. Zijn 
allereerste kerklied is in november 1959 geboren, 60 jaar geleden dus, op weg naar 
Groningen, op de fiets, tegen de wind in: Zolang er mensen zijn op aarde, een gouwe ouwe. 
U kent het allemaal, waarschijnlijk op de melodie van Tera de Marez Oyens. Maar 
oorspronkelijk is de tekst bedacht, ‘in elkaar gefietst’, op een protestantse melodie, de 
Geneefse Psalm 140. Die zingen wij straks.  
 
Het is een danklied aan god, die ‘ons aller vader’ wordt genoemd, voor de vruchtbare aarde, 
de vogels in de bomen, de bloemen op het veld, waar mensen leven met en voor elkaar, 
woorden spreken tot elkaar. Dat allemaal onder de hoede van die Vader, die ook ‘ons licht, 
ons eeuwig leven’ wordt genoemd. En die zijn zoon aan ons gegeven heeft, wiens lichaam 
ons levend brood is. 
Je kunt dit lied prima zingen als avondmaalslied, als een eucharistisch gezang, een 
tafelgebed. Zo zingen en spreken de Joden al duizenden jaren hun dank en zegen - hun 
beracha - uit over de goede gaven van de schepping, over brood en wijn. En zo deed ook 
Jezus en wij doen het hem na, in zijn naam. En intussen vergeten we niet om wat overblijft 
van onze rijk gevulde tafels te bewaren voor de armen, voor de vreemdeling, de wees en de 
weduwe. Alleen dan, dan pas is - hij, godweet, werkelijk in ons midden: realis praesentia, 
werkelijke tegenwoordigheid. Dan zijn wij van hem, ‘van zijn geslacht’, zijn lichaam, zijn 
‘uitstralende kracht in deze wereld.’   
 
Zolang er mensen zijn 
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De Psalmen zijn altijd een belangrijke bron van inspiratie geweest voor Huub. In 1967 
verscheen een nieuwe vertaling van 50 psalmen waar hij een belangrijke bijdrage aan 
leverde. Acht jaar geleden voltooide hij een nieuwe, vrije vertaling van alle 150 psalmen.  
 
In deze nieuwste bewerkingen zijn de psalmen weer zo fel realistisch, politiek geëngageerd 
en moreel veeleisend als ze oorspronkelijk zijn: meebuigend met al onze emoties: van 
wanhoop naar hoop, van liefde naar haat, van woede naar berusting, van angst naar 
vertrouwen. Velen brave gelovigen schrikken een beetje van die haat en van de machteloze 
woede tegen de onrechtbedrijvers. Die misdadigers worden in de meeste psalmvertalingen 
aangeduid als ‘goddelozen’. Maar dat is een misleidende vertaling, want het zijn vaak heel 



religieuze mensen, die in kerken en moskeeën vooraan staan. Huub heeft het Hebreeuwse 
woord voor onrechtbedrijver - rasja -  gloednieuw vertaald als: ‘Ploert en Schender’. Want 
het gaat niet over kleine criminelen, maar over niets ontziende moordenaars en 
mensenschenders van het kaliber Hitler, Assad en hun trawanten. Heel die international, 
heel die firma ‘Ploert & Schender’. 
 
Toch is het volgens de psalmen niet zo moeilijk, niet ingewikkeld om goed te doen. Wat 
goed is staat geschreven in ieders hart en ligt in ieders mond bestorven, maar wordt onder 
de druk der omstandigheden vaak verdrongen en weggeslikt. Daarom vind ik de eerste zin 
van Oosterhuis’ nieuwe Psalter, van Psalm 1, in al zijn eenvoud geniaal. Waar in het 
Hebreeuws staat: ‘Welzalig (gelukkig) de man die niet wandelt in de raad der goddelozen’, 
durft hij te schrijven: 
 
Goed is 
dat je niet doet wat slecht is 
niet achter oplichters aanloopt 
niet met Ploert en Schender heult … 
 
Wat goed is wordt vervolgens wel ingevuld en toegelicht met woorden uit de Thora: ‘Heb je 
naaste lief die is als jij, de vluchteling, de arme, doe hem recht’, maar eigenlijk zijn alle 
psalmen in die ene zin samengevat.  
 
Heleen gaat nu die eerste Psalm voor ons zingen, op noten van haar vader Antoine, die 
inmiddels al 134 van die ‘vrije’ psalmen op muziek heeft gezet.  
En meteen daarna zingt ze, uit de requiemgezangen van dezelfde componist, een heel ander 
lied, dat ook gaat over goed en slecht. Dat lied is door Huub in de mond gelegd van de 
gestorvene zelf, die daarmee verantwoording aflegt van alles wat hij in zijn leven gedaan 
heeft - goed én slecht - en die postuum bidt: 
 
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. 
 
Goed is dat je niet doet wat slecht is  
 
Wat ik gewild heb  
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Het laatste lied van vandaag, het bekend en geliefde ‘De Steppe zal bloeien’, bezingt, nee 
zingt zèlf het visioen dat sinds bijbelse tijden een lichtend spoor trekt door het 
schemerdonker van de geschiedenis. Het lied is van a tot z opgebouwd uit bijbelse beelden. 
En de muziek is beeld en gelijkenis van de tekst, een waterval van noties en noten. Wij 
wensen organist Gert veel sterkte. 
 



De eerste strofe gaat over rotsen in de woestijn die al vanaf de dagen der schepping droog 
hebben gestaan: beeld voor onze arme, uitgebuite aarde die vandaag zo schreeuwt om 
redding, om overleven. Dat beeld van die rots komt natuurlijk uit het verhaal van Israëls 
uittocht en bevrijding: Mozes die water uit de rots slaat, opdat het bevrijde volk niet 
omkomt van dorst. Maar water is ook beeld van de thora het bevrijdende onderricht dat het 
volk ontvangt aan de voet van de Sinaï en dat zal ‘stromen, tintelen, stralen’, en dat heel de 
woestijn van deze wereld zal drenken en veranderen in lachende, juichende tuinen.  
 
De tweede strofe gaat over de terugkeer van de ballingen uit Babel, zoals die in Psalm 126 
(‘Als God ons thuisbrengt’) wordt bezongen: zij keren met blinkende schoven terug uit hun 
gevangenschap. Zij sluiten zich in het lied aan bij die troep uit Egypte gevluchte slaven en bij 
alle gedeporteerden van alle tijden, alle vluchtelingen en asielzoekers die eindelijk veilig 
kunnen terugkeren naar huis; en bij alle onderdrukte, achtergestelde, gediscrimineerde 
vrouwen en mannen in allerlei verbanden en instituties: in stoeten trekken zij richting 
vrijheid, richting wijd, bewoonbaar land, een grote onstuitbare stroom.  
 
In de derde strofe bereikt het visioen zijn hoogtepunt. Zo groot en omvangrijk, zo 
onontkoombaar is de beweging, dat zelfs de doden er in worden meegenomen. De 
beweging wordt samengebald in één stem tegen de dood: dode, dode sta op. Een hand 
wenkt de doden in een oogwenk onder de puinhopen van de geschiedenis, onder alle 
platgebombardeerde steden vandaan en de opstandelingen voegen zich bij de 
terugkerenden in één alomvattende beweging voor het leven, tegen de dood. Laten we 
opstaan.    
 
De steppe zal bloeien 
 
 
 
KK 


