
GESTIPPELD, GEVLEKT, GESTREEPT 
 
 
Jacob Gestippeld, gevlekt, gestreept: 

Laban, geef mij loon! 
Gestippeld, gevlekt, gestreept, 
zolang ik hier nog woon. 

 
Laban Je wilt weer teruggaan, naar Kanaän toe, 

met vrouwen en kind'ren terug naar je land. 
Ik wil je belonen voor al wat je deed, 
want sinds jij hier werkte was God op mijn hand. 

 
Jacob Gestippeld, gevlekt, gestreept: 

Laban, geef mij loon! 
Gestippeld, gevlekt, gestreept, 
zolang ik hier nog woon. 

 
Jacob Houd jij dan de schapen die blank zijn en wit, 
  geef mij maar de dieren met vlekken en zwart 
  De geiten en bokken die wit zijn voor jou, 
  gestreepte, gevlekte, die houd ik apart. 
 
Jacob Gestippeld, gevlekt, gestreept: 

Laban, geef mij loon! 
Gestippeld, gevlekt, gestreept, 
zolang ik hier nog woon. 

 
Verhaal Het vee dat kwam drinken kreeg water en tak, 
  de schil van amandel, plataan, populier 
  en toen er geworpen werd, bokje en lam: 
  gestreept en gespikkeld was ieder jong dier. 
 
Jacob Gestippeld, gevlekt, gestreept: 

Laban, geef mij loon! 
Gestippeld, gevlekt, gestreept, 
zolang ik hier nog woon. 



STRAALT EEN LICHT OVER DE LANDEN 
 
 
 
 
Straalt een licht over de landen 
schijnt een ster door ons verwacht, 
is de vrede nu ophanden, 
komt het einde van de nacht. 
Breken boeien, vallen muren 
van verbeelding, macht en kracht. 
Toekomst zal de eeuwen duren 
nu het leven vrolijk lacht. 
 
Roept een stem ons uit het duister 
samen in het licht te zijn, 
om de aarde te bewonen, 
daar en hier en groot en klein. 
Door te breken en te delen, 
door te geven brood en wijn, 
om te vieren en te leven 
om in Godsnaam mens te zijn. 



AARDE, GENIET! 
 
 
De hemel is groot, 
maar wij niet te klein 
om mensen naar Gods beeld te zijn. 
 
refrein Aarde geniet; 

laat horen je lied, 
zing keer op keer van zijn zegen! 
Halleluja! Halleluja, 
zing voor de Heer, 
juich voor de Heer van het leven! 
Halleluja! Halleluja, 
zing tot zijn eer! 
 

Wie eet uit Gods hand 
die deelt wat hij heeft, 
is trouw aan wat op aarde leeft   refrein 
 
Wat vies is en vuil 
wordt kleurig en groen 
als wij recht aan de aarde doen.   refrein 
 



SOMBER EN GRAUW 
 
 
Somber en grauw,  
donker de lucht,  
zwart tegen grijs:  
vogels in vlucht.  
 
refrein:  Ze zeggen dat de aarde lichter worden zal:  

'n lichtje zwak en flauw,  
neemt het op tegen de kou;  
ze zeggen dat de aarde lichter worden zal. 

 
Oorlog en haat, 
klein of in ’t groot. 
Kind’ren alleen, 
mensen in nood 
 
refrein  We weten dat de aarde lichter worden zal. 
   Lichtpuntjes, een paar, 
   brengen vrede voor elkaar: 
   we weten dat de aarde lichter worden zal. 
 
Armoe en dood, 
honger en pijn 
mogen niet meer 
op aarde zijn. 
 
refrein  We merken dat de aarde lichter worden zal: 
   lichtpuntjes, twee, drie 
   melden: God maakt alles nieuw! 
   We merken dat de aarde lichter worden zal. 
 
Licht om ons heen 
helder en klaar 
geeft in de nacht 
zich op elkaar. 
 
refrein  We zien nu wat er in de wereld is te doen: 

lichtpuntjes, zo sterk, 
zetten mensen aan het werk. 
We zien  nu wat er in de wereld is te doen. 



WIE MAG MEEDOEN? 
 
 
 
 
Langs het water, achter duinen, 
in het bos en op het veen, 
maken mensen dijk en polders, 
huis en tuin voor iedereen. 
Holland, jij plek om van te houden, 
wie bouwt jou, steen voor steen? 
Wie wil meedoen en anders geen! 
 
Vluchten mensen, mannen, vrouwen, 
kloppen hoopvol bij ons aan, 
denken wij aan ons verleden; 
hoe het zelf ons is vergaan. 
Holland, jij plek om van te houden, 
wie bouwt jou, steen voor steen? 
Wie wil meedoen en anders geen! 
 
Maar wie vrijheid wil ontvreemden, 
slechts in eigen volk gelooft, 
vindt de deur, de grens gesloten, 
want ons licht wordt niet gedoofd! 
Holland, jij plek om van te houden, 
wie bouwt jou, steen voor steen? 
Wie wil meedoen en anders geen! 



WAT MOET EEN KLEINE KAARS IN ONZE WERELD? 
 
 
 
Wat moet één kleine kaars in onze wereld?  
Eén kaars in de nacht? 
Wat moet één kleine kaars in onze wereld?  
Alsof wij daarop hebben gewacht!  
 
refrein  Het licht van de koning komt,  

al lijkt het nog heel ver.  
Het gaat de wereld rond:  
het Licht komt als een ster,  
een ster, een ster! 

 
Een tweede kaars komt onze nacht verlichten.  
Meer licht in de nacht!  
Een tweede kaars komt onze nacht verlichten.  
Misschien is er niet vergeefs gewacht!   refrein 
 
Drie kaarsen staan er nu heel stil te branden;  
het licht schijnt heel zacht.  
Drie kaarsen staan er nu heel stil te branden.  
't Is uit met de machten van de nacht!   refrein 
 
Als eindelijk vier kaarsen staan te branden,  
een Kind wordt verwacht,  
als eindelijk vier kaarsen staan te branden,  
dan is het alsof Gods toekomst lacht...   refrein 



WIE ZAL KOMEN MET VERHALEN? 
 
 
Wie zal komen met verhalen? 
Wie zal komen zeven malen? 
Laat ons dromen, 
laat ons leven, 
geef ons in het duister licht, 
geef de toekomst een gezicht. 
 
Ons land is leeg: we vluchten, 
we pakken, gaan op weg, 
op zoek naar vrienden, eten en een huis. 
Gevaar van alle kanten, 
de dreiging maakt ons bang. 
Wie helpt ons de ellende uit? 
 
Als rimpels in het water, 
het kringen van de steen, 
zo gaan je woorden en je daden heen. 
Goed spiegelt zich in ’t goede, 
het kwade echoot kwaad. 
Aan jou de keus, aan jou alleen.   refrein 
 
In heden en verleden 
ligt toekomst voor ons klaar 
en soms is even helder wat gebeurt. 
Verzamelde momenten, 
vandaag haalt gist’ren in 
zo wordt de toekomst ingekleurd. 
 
Wie ver reist kan verhalen, 
van droom en avontuur, 
van koud en nat en ver en hoog en laag, 
van lopen waar geen weg is, 
van slapen zonder bed, 
van antwoord krijgen zonder vraag.  refrein 
 
Nog verder weg dan verder, 
en daar nog aan voorbij, 
daar wacht geluk op wie het grijpen zal. 
Een droom om naar te reiken 
de einder voor de hand, 
daar ginder, aan de overkant   refrein 
 



MIRJAM, WAAR BEN JE? 
 
 
Mirjam, waar ben je? 
't Is stil in je tent, 
je ligt er, maar je bent er niet, 
weet niemand waar je bent? 
 
Jij die zong van ruiters zonder tal, 
van wagens en van paarden en hun val... 
 
 



LIED OVER DE TENT VAN DE SAMENKOMST 
 
 
 
Tenten geven onderdak 
en ruimte voor elkaar, 
en als je eens alleen wilt zijn 
dan kan dat meestal daar. 
 
refrein  God wil bij mensen wonen, 

in een tent, net als zij. 
Hij wil bij hen wonen: 
Gods tent staat erbij 
om samen in te komen, 
om kind bij God te zijn. 

 
Tenten breek je zo weer af,  
ze reizen met je mee, 
van stad tot stad, van land tot land,  
van berg door dal naar zee.     
 
refrein  God wil met mensen reizen, 

met een tent, net als zij. 
Hij wil bij hen wonen: 
Gods tent staat erbij 
om samen in te komen, 
om kind bij God te zijn. 

 
Telkens staat het voor je klaar: 
je eigen droompaleis. 
Je tentje bouw je zo weer op 
aan ’t einde van je reis. 
 
refrein  God wil voor mensen klaarstaan, 

als een dak, als een tent. 
Hij wil bij hen wonen: 
Gods tent staat erbij 
om samen in te komen, 
om kind bij God te zijn. 

 
 



PSALM 85 
 
 
 
Goed is het land waar liefde trouw ontmoet; 
recht nadert vrede met een groet! 
 
Heer, U was vriend 'lijk voor uw land, 
uw volk herleefde door uw hand. 
U toonde uw liefde weer: wij zingen u ter eer: 
 
Goed is het land waar liefde trouw ontmoet; 
recht nadert vrede met een groet! 
 
Hoor naar het woord van onze God! 
Hij bracht verandering in ons lot. 
Luister naar de Heer die leeft, 
met heel zijn hart vergeeft! 
 
Goed is het land waar liefde trouw ontmoet; 
recht nadert vrede met een groet! 
 
Liefde gaat hand in hand met trouw; 
het recht roept: Vrede, ik hou van jou! 
Zo is leven vol van licht; 
het straalt van ons gezicht! 
 



LIED VAN DE WET 
 
 
 
Het is niet in de hemel,   (nee, nee!) 
niet kilometers hoog.    (nee, nee!) 
Wie zou het moeten halen? 
Die als een vogel vloog? 
 
Het is niet in de diepte   (nee, nee!) 
zo diep als diep kan zijn  (nee, nee!) 
in grot, spelonk of holte: 
wie haalt dat zonder pijn? 
 
refrein   Het is niet te moeilijk, 

te ver of te zwaar, 
't is te vinden in je hart, 
in je mond, huid en haar! 
 

Het is niet over ’t water,  (nee, nee!) 
ver over d’ oceaan,   (nee, nee!) 
Wie zou het moeten halen: 
wie zou er zover gaan? 

 
brug  Kijk hier is het leven, daar de dood. 

Kijk hier is het gif en daar het brood. 
Hier is het goede, daar is het kwade, 
kiezen mag je! Kies dan, kies! 

 
refrein   Het is niet te moeilijk, 

te ver of te zwaar, 
't is te vinden in je hart, 
in je mond, huid en haar! 

 
De hemel is getuige,    (hemel!) 
de aarde is mijn eed    (aarde!) 
dat Ik je nu laat kiezen. 
Kies dan, jij mens, en weet: 
 
refrein   Het is niet te moeilijk, 

te ver of te zwaar, 
't is te vinden in je hart, 
in je mond, huid en haar! 



REIDANSLIED VOOR JUDIT 
 
 
 
refrein   Open de poort! 

Open de poort! 
God is nog met ons, Hij houdt zijn woord! 
Open de poort! 
Open de poort! 
God is nog met ons, Hij houdt zijn woord! 
 
 

Judit zingt: 
 
Hij liet ons niet alleen: 
door moeilijkheden heen 
droeg hij ons verder; 
Hij is onze hoop! 
Hij liet ons niet alleen!  refrein 
 
het volk zingt: 
 
Eind aan ons ongeluk 
en einde aan ons juk: 
zij die ons bedreigden 
verliezen nu hun hoofd! 
Eind aan ons ongeluk!  refrein 
 
Uzzia zingt: 
 
Prijs onze God, de Heer! 
Hij bracht door jou een keer! 
Boven alle vrouwen 
sta jij in Gods gunst: 
prijs onze God, de Heer! refrein 



KAÏN EN ABEL 
 
 
 
Kaïn Abel, 
hemelsbreed verschil, 
ook al waren ze dan broers: 
Abel herder, 
Kaïn ging de boer op: 
Kaïn was toch jaloers. 
 
Bij het offer keek God Abel aan. 
Kaïn zag en werd jaloers. 
“Abels offer wel, en niet het mijne? 
God, we zijn toch broers? 
 
“Als je goed doet, kijk dan met mijn oog, 
want het kwaad is een beest op de loer! 
Al je goed doet, kijk dan in mijn ogen: 
Kaïn, hij is je broer!” 
 
Kaïn, Abel, samen in het veld 
met het kwaad als een beest op de loer. 
Met één slag bracht Kaïn Abels einde. 
“Kaïn, waar is je broer?” 
 
Kaïn, Abel, hemelsbreed verschil, 
ook al waren ze dan broers. 
Toch gaat God steeds met de mensen verder, 
Hij bepaalt hun koers. 



DE AARDE IS VOOR ONS 
 
 
 
De aarde is voor ons. 
Dan moeten wij ook zorgen 
dat onze aarde morgen 
niet koud en leeg zal zijn. 
 
In zeven dagen kon 
God onze aarde maken 
in vuur en vlam geraken 
zo mooi als Hij het vond. 
 
Wij mogen levenslang 
hier op de aarde leven. 
Hij zal ons alles geven 
ons hele leven lang. 
 
Maar nemen niet alleen, 
ook geven moeten mensen, 
en delen moeten mensen 
aan ieder om hen heen. 
 
De zorg voor plant en dier 
mag zeker niet vergeten; 
het is niet alleen eten 
maar samen leven hier. 
 
De aarde is voor ons. 
Dan moeten wij ook zorgen 
dat onze aarde morgen 
niet koud en leeg zal zijn. 



LIED VOOR DE WEEKOPENING 
 
 
 
 
Onze Vader in de hemel, 
deze week is nog zo leeg. 
Wat zal er in gaan gebeuren? 
Deze week is nog zo leeg! 
Help ons samenwerken, Vader; 
deze week is nog zo nieuw. 
Help ons goede plannen maken, 
deze week is nog zo nieuw! 
 
Wijs ons steeds de goede weg aan: 
deze week begint maar pas. 
Wijs de weg steeds naar elkaar toe, 
deze week en elke dag. 
Amen; dat betekent: mag het 
deze week altijd zo zijn 
zoals U en wij het willen; 
dan pas wordt zo'n week echt fijn! 



LIED VOOR HET EINDE VAN DE WEEK 
 
 
 
 
Een week is weer voorbij. 
Er waren weer verhalen 
van mensen, dromen, daden, 
verhalen droef of blij. 
 
Een week is zo voorbij. 
Er waren goede dingen, 
er waren nare dingen, 
ook tussen jou en mij. 
 
Wij danken U o Heer, 
dat wij weer spelen konden, 
dat wij weer werken konden 
en leven telkens weer. 
 
Het weekend komt eraan, 
wij vragen: wil ons geven 
een echt verstand van leven. 
Verlaat ons niet. Amen. 



CANON OVER PSALM 117 
 
 
 
Volken breng hulde aan de Heer! 
Alles wat ademt, bewijs Hem eer! 
Liefde van Hem is alles overweldigend, 
eeuwig, eeuwig duurt zijn trouw! 
Halleluja, eer aan de Heer! 
 



DE EERSTE KAARS IS AAN 
 
 
 
De eerste kaars is aan. 
Het licht is nu begonnen, 
het zijn de eerste tongen: 
het donker is vergaan. 
 
De tweede kaars is aan; 
het licht is nu al sterker. 
Je kunt het nu al merken 
aan schaduwen die gaan. 
 
Drie kaarsen schijnen zacht; 
wij zien elkaars gezichten 
en horen weer berichten 
van Hem die wordt verwacht. 
 
De kaarsen alle vier, 
zij brengen ons weer samen; 
wij horen nu de namen 
van Jezus, onze Heer. 
 
Een zee van kaarsenlicht  
schijnt over onze dromen  
dat Hij, die is gekomen  
zijn vrederijk hier sticht. 



TOT WELKE PRIJS? 
 
Achab: 
 
Nabot, Nabot, ik wil je wijngaard 
Geef me je wijngaard als het kan. 
‘k Zal je betalen, ‘k wil met je ruilen, 
dat moet toch kunnen van man tot man? 
 
Nabot: 
 
Koning, koning, hoe zou ik kunnen? 
Land van mijn vaders voor geld of goed? 
’t Hoort bij de namen van mijn familie, 
en het is daar dat het blijven moet! 
 
refrein: Wanneer is een mens tevreden? 
  Hebben – hebben, tot elke prijs? 
  Wat zijn echte kostbaarheden? 
  Wat is dwaas en wat is wijs? 
 
Isebel: 
 
Achab, Achab, lig je te mokken? 
Jij bent toch koning en de baas? 
Maak je geen zorgen, laat mij maar schuiven: 
jij krijgt die wijngaard; dit is toch te dwaas! 
 
Elia: 
 
Achab, Achab, God komt je vragen: 
Neem jij echt alles, tot elke prijs? 
Hoe kan jij wezen: koning van Israël? 
Hoe raakte jij toch zo van de wijs?  refrein 

 



SALOMO 
 
 
 
Salomo droomt van God. 
Hij mag alles vragen  
en hij zegt: 
"Leer mij luisteren, 
leer mij leiden, 
geef mij wijsheid, Heer, voor beide; 
zo wil ik zijn: een koning naar uw hart!" 
 
Salomo vraagt niet om een lang leven, 
geld en goed hoeft God niet te geven: 
niets van dit alles vraagt hij. 
"Als ik dan de koning wordt van uw land en uw mensen, 
kan ik mij maar één ding voor mijn eigen toekomst wensen: 
Wijsheid! Zo wil ik zijn: een koning naar uw hart!" 



MASSA EN MERIBA 
 
 
Het volk mort: 
 
De woestijn is heet en stoffig 
kale rotsen, bloedheet zand. 
Af en toe dan mogen wij rusten 
waar blijft het beloofde land? 
 
refrein  Geef ons water, geef ons water, 

moeten wij vergaan van dorst? 
Geef ons water, moet ons leven 
soms als water zijn vermorst? 

 
Mozes antwoordt: 
 
Waarom maak je mij verwijten, 
stel je God steeds op de proef? 
’t Is de God van levend water 
die ons al tot hiertoe droeg!  
 
refrein  Geef ons water, geef ons water, 

moeten wij vergaan van dorst? 
Geef ons water, moet ons leven 
soms als water zijn vermorst? 

 
Mozes bidt en God antwoordt: 
 
“God, wat moet ik met die mensen? 
Straks dan stenigen ze mij!” 
“Sla de rots, zij zullen drinken, 
ze zullen weten: God is Hij!” 
 
refrein  Levend water, stromend water 
   wij weten: God is Hij! 

Levend water, stromend water 
   wij weten: God is Hij! 
 



ALS EEN MOEDER 
 
 
 
Troost en koester als een moeder,  
liefdevol en warm.  
Houd mij vast God, 
laat mij veilig liggen in uw arm.  
 
Voed mij met uw woord van vrede, 
leer mij vrij te zijn.  
Leer mij als een moeder delen 
levend brood en wijn. 
 
Zoek mij telkens als ik afdwaal,  
blijf mij steeds nabij. 
Waak en zorg, God, als een moeder;  
lach en speel met mij. 
 



CANON VOOR HET EINDE VAN DE WEEK 
 
 
 
Dit is het einde van de week; 
vijf dagen werk, twee dagen rust. 
Veel ging er goed, soms ging het fout. 
Onthoud het goede, Heer, ga met ons. 



KERSTBALLENLIED 
 
 
 
Als kristal 
en spiegelend hangen zij, 
zo bol en rond, zo bol en rond. 
en het licht 
wordt zacht weerkaatst 
en de rest 
wordt achtergrond, wordt achtergrond. 
refrein  Een kerstbal laat de wereld zien; 

veraf en dichtbij, 
verdrietig en blij. 

 
Als een ster 
in 't donker schijnt 
zoekt het licht 
de kerstbal op, de kerstbal op... 
Duizend maal 
keren stralen terug, 
vormen zij 
een vredesbrug, een vredesbrug 
 
refrein  Een kerstbal laat de wereld zien 
   veraf en dichtbij, 
   verdrietig en blij. 
 
En de bal 
wordt glazen bol 
en je kijkt: 
komt de vrede nu, de vrede nu?. 
Maar het beeld 
vervaagt al snel; 
wat je ziet, 
dan ben je zelf, dat ben je zelf. 
 
refrein  Een kerstbal laat de wereld zien;  

een beeld ons nabij: de vrede zijn wij! 
 
 
 


