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Lied van de week:

Dan zal ik leven

Muziek: Antoine Oomen

Tekst: Huub Oosterhuis

bron: YouTube Paul Brouwer

Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 

Ik spreek en versta mijzelf. 

part i tuur  4 -stemmig

https://youtu.be/SN4fiTwWOLk
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/76417d16-646f-6730-486d-dcc5c6b9d4da/083_a_Dan_zal_ik_leven_1_.pdf
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Mensen komen mij tegemoet. 
Wij zijn in bekenden veranderd. 

 
De ochtendmist trekt op. 

Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel zwelt. 

Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken. 

 

 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 

de zee, die haar doden teruggaf. 
 

Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 
 

Huub Oosterhuis 
Uit: "Dan zal ik leven" Baarn, Ambo, 1976.

Antoine Oomen (Amsterdam, 30 maart 1945) is een Nederlands pianist,
componist en dirigent. Zijn oeuvre omvat ruim driehonderd composities op
teksten van Huub Oosterhuis. Hij is de componist van Het Lied van de
Opstanding (De steppe zal bloeien) dat in juni 2006 werd gekozen tot het
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mooiste Nederlandse religieuze lied, en van het Lied aan het licht (Licht dat ons
aanstoot in de morgen). 
 
bron: Wikipedia 
 

Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis (1933) studeerde wijsbegeerte, Nederlandse taal- en
letterkunde en theologie. In 1952 treedt hij in bij de Jezuïeten en twaalf jaar
later wordt hij tot priester gewijd. Vanaf eind jaren vijftig schrijft hij al poëzie en
later ook liedteksten voor de liturgie. Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965) ontpopt Oosterhuis zich tot de grootste liturgievernieuwer van Nederland
en leert hij de gelovigen zingen en bidden in het Nederlands. In 1970 moet hij
de jezuïetenorde verlaten omdat hij het niet eens is met het verplichte celibaat.
Oosterhuis trouwt en krijgt twee kinderen, Tjeerd en Trijntje, die allebei actief
worden in de muziek. 
 
bron: Trouw

Familienieuws  
 

Trotse méme en vava Rika Rotsaert en Johan De Haes kunnen het niet laten dit blije
nieuws te delen... Hun dochter Lore zette woensdag Ade op de wereld. 

 
geboortekaartje 

 
mailadres Rika en Johan: stembevrijding@gmail.com 
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