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Lied voor bed, bad en brood
 
Dit huis is een huis
waar de deur open staat,
waar zoekers en zieners, 
genood of gekomen,
hun harten verwarmen,
van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft
tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest
in hun binnenste slaat.

Dit land is een land
waar de grens openstaat,
waar zoekers en zwemmers,
uit nood hier gekomen,
van bed, bad en brood
en gerechtigheid dromen,
waarin wie wij zijn
tot erkenning mag komen,
de geest van het recht
is de mens’lijke maat.

Dit huis is een huis
waar gemeenschap bestaat,
waar dromers en zeggers
bijeen zijn gekomen
om uiting te geven
aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat
die gaat stromen,
die nooit, door geen wetten,
zich inperken laat.
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