
',iI ? 'n lrv
Ld\r;LJ

Lied van de doortocht

don-ker de weg van de
hel - der de pijí van de

tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Antoine Oomen

uit - komst,
red - ding.
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scherp als de snee van het
Scherp als de weg voor ons

zutaard
uit.

don - ker de
Hel - der de

vlucht in de toe - komst.berg in de ver - te.

mÍl.O-ver 6ns kwam ziinI 2.O-ver ons kwam d;
woord en t dreef ons een
dag en t was ons als

weg op naar oor - den van
wa-ren wij zelf de ver

lief - lijk-heid
dron - ke-nen

!Ít.o-ve,t 2.o-ver
woord en t dreef ons een
dag en t was ons als

weg op nÍur oor - den van
wa-ren wij zelf de ver

lief - liik-heid
dron - Ëe-nen

nÍl.O-ver ons kwam ziinÍ 2.O-ver ons kwam dd
woord en 't dreef ons een
dag en 't was ons als

weg op naar oor - den van
wa-ren wij zslf de ver

lief - liik-heid
dron - lie-nen

'[Íl'o-ver ons kwam zijn woord en t dreef ons een weg op nzlar oor - den van lief - liik-heid.f Z.o'ver ons kwam de dre-èn 't;;'ffi;Ë ïï"-i.n *i; zerf de ver - dron-rie-nen

scherp als de striem van eenhard als een hand die ver
don-ker de weg van de
hel - der de pijà van de

scherp als de striem van eenhard als een hand die ver
don-ker de weg van de
hel - der de pijí van de

scherp als de striem van eenhard als een hand die ver
don-ker de weg van de
hel - der de pijn van de

scherp als de striem van een zweep schem enhard als een hand die ver - lost, hard en

scherp als de snee van het
Scherp als de weg voor ons

al *.,

ztxaatd
uit.

don - ker de
Hel - der de

I

vlucht in de toe
berg in de ver

<>
komst.

te.

scherp als de snee van het
Scherp als de weg voor ons

a**.. t t4

zwaard,
uit.

don - ker de
Hel - der de

-

eÍo
vlucht in de toe
berg in de ver

-

<>

komst.
te.

ï scherp als de snee "mScherp als de weg voor ons
zvtastrd

uit.

I

don - ker de
Hel - der de

vlucht in de toe
berg in de ver

komst.
te.



np 3.Licht stond het
Í 4.Op steeg de

riet- op de oe - ver en
wmd van de berg in de

waai-de wat licht blonk het
ver - te en waai - de de

wa-ter in kui
gol-ven te - rug

len en
naar hun

np 3.Licht stond het
Í 4.Op steeg de

riet op de oe - ver en
wind van de berg in de

waai-de wat licht blonk het
ver - te en waai - de de

wa-ter in kui - len en
gol-ven te - rug naar hun

np 3.Licht stond het
Í 4.Op steeg de

riet op de oe - ver en
wind van de berg in de

waai-de wat licht blonk het
ver - te en waai - de de

wa-ter in kui - len en
gol-ven te - rug naar hun

np 3.Licht stond het
f 4.Op steeg de

slen - ken
bed - ding.

- 
oe - ver en waai-de wat licht blonk het

berg in de ver-te en waai --a; A;
wa-ter in kui - len en
gol-ven te - rug naar hun

riet on de
wind vaï de

de
de

de tas - ten - dede laat - ste der

licht
Op

wzts
klom

gang van
sla - ven

voe - ten daar - tus - senan-de-re oe-ver

slen - ken
bed - ding.

las - ten - de gang van de
laat - ste der sla - ven de

voe - ten daar - tus - senan-de-re oe-yer

slen - ken
bed - ding.

Ías - ten - de gang van
laat - ste der sla - ven

voe - ten
an-de

daar-tus - senre oe - ver

slen - ken
bed - ding.

licht \MÍls de
Op klom de

las - ten - de gang van
laat - ste der sla - ven

voe - ten daar - tus - senan-de-re oe-ver
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zwart was het hoog en
raf diep wÍts de zee, weer,

a rt*

zwart was het ach - ter
avaÍt sloeg het wa - ter

zwart was de berg in deheen o - ver paar - den en

G' e,
ver - te.
rui - ters.

veC+q++
zwaÍt was het hoog en

al diep was de zee, weer,
n rt I l-l

e + J
zvtart was het ach - ter
zwart sloeg het wa - ter

I

E}JIJJ
zwaÍt was de berg in deheen o - ver paar-den en

I

C> é
ver - te.
rui - ters.

a)t ntart was het hoog en

ry diep wÍls de zee, weer,

I

antart was het ach - ter
z\rraÍt sloeg het wa - ter

zutaÍt was de berg in deheen o - ver paar - den en
ver - te.
rui - ters.

nvart was het ach - ter
zluizart sloeg het wa - ter

zwart was de berg in deheen o - ver paar - den en
ver - te.
rui - ters.

zvaít was het hoog en
nf diep wÍts de zee, weer,


