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Liturgie: teksten, liederen, gebeden, gedichten 
 

• OPDRACHT  
• TOESPRAAK TOT DE MENS  
• MIJN LIEVE OUDE ENZOVOORTS 
• BRIEFKAART AAN JONGE MENSEN 
• IN DEZE DONKERE NACHT 
• HEER VAN DROMEN  
• HET VERDRIET VAN GOD 
• BEN IK DIT? 
• IN DEN BEGINNE  
• DE EERSTE MENS  
• KAIN  
• Pasen  
• JACOB  
• Psalm 69  
• PROFETENKOST 
• JA, RECHTVAARDIG ZIJT GIJ 
• JEZUS EN ZIJN MOEDER 
• ONZE VADER  
• JEZUS WANDELT 
• WAT DE MENSEN VAN HEM ZEGGEN  
• EFFATA  
• WAAROM  
• KRUISIGING 
• ONTWERP VOOR EEN PAASLIED  
• VOOR DICHTERS  
• Jij bent de aarde  
• ...worden woorden verhalen 
• Stem van je hart ben ik  
• Jij brood   
• Een klein teken maar 
• Enkel vragend weert de waarheid zich  
• Horizon 
• Als toen  
• Gaandeweg  
• Licht van liefde  
• Kind zijn 
• HOOR MAAR IK KAN NIET  
• TROOST  
• TOEVERTROUWEN 
• Komt, verwondert u hier, mensen  
• Een zegen  
• Het grote avontuur  

• VERLANGEN 
• Ik zocht jou in de sterren 
• Het eeuwige leven  
• Zijt Gij mij? 
• Niet helemaal 100 procent 
• Al wat ik kan  
• Vriend  
• Als het spinnen van een web  
• Het ei  
• GEBED VANWEGE DE LEEFTIJD 
• NU DE GROTE DINGEN VERDWIJNEN  
• Waarom ik leef  
• Het woord is zaad  
• Trouw   
• GEDICHT VAN DE SCHEPPING:  
• toch blijven leven  
• Het Rijk der hemelen  
• Bouw op ons  
• Voortdurende opstanding  
• Als de wereld een dorp was met 1000 

inwoners  
• kerk zijn: 
• Een schat 
• EEN BIJZONDERE REIZIGER  
• VERSTOORDE DROOM  
• ALSMAAR OUDER  
• TIJD 
• TOT HET EINDE EEN THUIS 
• PERSPECTIEF 
• ER TUSSEN BLIJVEN 
• Herinner je 't licht 
• Jezus  
• psalm van de vrede  
• Ieder die de mogelijkheid heeft te 

protesteren 
• 'DE DROOM VAN EEN GEMARTELDE' 
• ADVENT 
• Ballade van de woorden 
• Gekruisigd  
• Kon ik vleugels uitslaan als een duif, 
• Wat nodig is? Heiligheid. 
• Het lied van kennis inkomen en macht 
• God is altijd open  
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• Stil kijk ik voor mij ui  
• Verhaal  
• kerstkind  
• Waarheid  
• Enkel een roos als steun  
• Uit de klei van moeder aarde 
• Een mens, geboren uit de aarde  
• Met hart en ziel  
• Een traan die altijd in je ogen staat 
• Om te genezen van de pijn 
• PINKSTEREN  
• EXODUS  
• Woorden vlammen op 
• LIED VAN ROEPING: OVER EN WEER  
• Genesis 
• Opstanding 
• Ik kom al jaren niet meer buiten 
• hebben en delen 
• Het lied van de grote reis  
• Lied 'Jij bent de God'  
• Laatste zang  
• Lied 'Gezien, van ooit af'  
• Onzichtbare hand  
• Zingen 
• Woon hier onder mijn woord  
• Lied ter bemoediging II  
• Lied om toekomst 
• En ik noem Hem  
• Aan ons is de wereld gegeven 
• Lichter dan licht 
• Waarom zou ik het zwakke minachten 
• denk na  
• Die van oertijd af onwankelbaar God is 
• TWEE OGEN 
• IK TAAL  
• PINKSTERBEGIN 
• Om aan te komen op het punt  
• Schepping 1  
• Schepping 2 
• Mens en mens    
• Vragende mens    
• Droom    
• Dat onmogelijke rijk  

• Liefde  
• De bidstoel     
• DE OVERKANT     
• Geloven is niet afwachten   
• De zon speelde op het mondstuk  
• Als wij niet meer geloven dat het kan  
• Hé kleine meid op je kinderfiets  
• Late Pinkster    
• Hij nam de beker, dankte  
• Verheug je    
• God  
• Kom in de ochtend  
• God is liefde  
• Gelukkig is de kleine steen  
• Tussen het landschap en de lucht  
• Ik zoek U in den blinde   
• Dezelfde kracht  
• Hoe zwaar valt het om slechts stil te 

zijn.  
• Geloven is steeds weer beginnen te 

geloven  
• Ongeloof    
• Klem  
• Hier    
• Ik geloof in de heilige God  
• Geloof wil niet alleen zijn  
• Geloven is scheuten van pijn zien gaan  
• Geloven is  niet meer saai kunnen zijn  
• Geloven doe je met je lichaam  
• God stelt zijn eer in ons geluk  
• Zingt en speelt voor God de Heer  
• Wanneer zij wakker wordt  
• Er is een diepte  
• Bidden is mij niet gegeven  
• Antenne  
• Breng blokken aan en werp ze op 't 

vuur   
• Als ik de weg maar vind 
• Wij gaan de weg van uw 

gerechtigheid  
• Tien woorden   
• Gegaan tot waar wij kunnen  
• De kerk is in onze ogen 
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• Oeroud is licht in je gezicht 
• Wij zijn Gods evenbeeld 
• U moet ik spreke, U wil ik alleen 
• MARIA HEEFT HET WOORD GEHOORD 
• de Tien geboden   
• Mijn enige vriend 
• Nacht is om de huizen heen 
• Huizen en land 
• Iemand vroeg mij 
• Ik bad God om sterkte 
• Je weet dat achter die bossen daar 
• Wie volgt Mij 
• Men zegt van liefde dat ze zacht is, 
• Op 't grasveld van de liefde 
• Er zijn mensen 
• Wij u, ik, liefste, vreemde,   
• Opstanding is een groot woord, 
• Stilte is de ruimte tussen woorden 
• Vannacht komen alle eeuwen één 

ogenblik bij U aan, 
• Het woord, het goede woord van God, 

dat licht  
• Géén beelden maar toch spreken we 

al eeuwen van God, Hij.... 
• Later gaan we naast elkaar wand'len 

op de Overtoom 
• Kerstkind   
• Verdraagzaamheid, dat is een lieflijk 

woord 
• REQUIEM VOOR NERY GUTIERREZ  
• KOM...WAAR BLIJFT U TOCH   
• De deur   
• IEMAND ZINGT   
• HEER  
• WAT STEEN WAS 
• DROMEN NAAR KERSTMIS   
• BESLISSING   
• ONVERMOEIBAAR LICHT  
• Maagdelijk leven is  
• U HEBT MIJN HANDEN GEVULD   
• WAAROM IK NIETS DOE   
• Samen bidden dan hoor je elkander 

tenminste 
• Maria, wie je bent 

• Kinderen weten wat de hemel is  
• Een lied tot God de arend 
• Woorden geschreven   
• De engel   
• San Juan Evangelista    
• De derde Emmaüsganger  
• God ziet naar je om 
• GROET DE AARDE IN DIT UUR  
• loof het onkruid 
• Ommekeer 
• Partnerschap tussen God en mens 
• Tegenover elkaar gezet  
• Wangen wachten af 
• Wij zijn de eersten niet  
• Ik luister naar de angst van God  
• Het geheim  
• Ze stroopten de vrede zijn vel af  
• duivels is  
• Het geluid dat mij verhindert 
• Lichtblauw 
• Niet voor niets   
• Kom in de ochtend  
• Job 
• Nu je met eigen ogen kijkt 
• Het is gebeurd 
• Naar jouw aangezicht verlang ik, o 

Heer 
• In de ruimte van de Levende 
• Tien geboden  
• Wie zouden wij zijn, hoe zouden wij 

bewaard blijven 
• Duizend jaren oud & nieuw  
• Eerbied voor het leven 
• Problemen, steeds weer problemen 

leg ik u voor 
• Ik heb dat tedere gevoel voor elke zot 
• Graag invalide  
• Gebed van de kat  
• Vol liefde zijn 
• Koninkrijk Gods  
• De zomers 
• Als een oordeel 
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• Hoelang zal het duren dat macht en 
geweld 

• Ik zie een stad, een fonkelnieuw 
Jeruzalem 

• Vertelling  
• Watersplitsing  
• Ode aan de Sabbat  
• Dag lieve medemens 
• Ik wil een staking, van ons allen 
• Niet anders scheen het licht over de 

jonge wereld op de eerste dag 
• Kom, o Geest van heiligheid 
• Licht verlicht 
• Je verheugen  
• Ons credo  
• Blijdschap  
• TIJDEN  
• Indien ik je dragen kon 
• ZWERVERS 
• VRAGENDERWIJS  
• TOT SPREKEN HOREN  
• GEZEGEND MET DROMEN 
• LIED VOOR 2000 EN EEN  
• PINKSTEREN 
• GEDULD  
• DE NIEUWE DAG 
• VURIGE WENS 
• WAAR MENSEN ZIJN  
• VUUR EN WIND 
• Wees gegroet, Koningin 
• Heer, U gaf ons handen 
• UITTOCHT 
• WEGGEROLD  
• APRIL 
• UIT DE GRAVEN  
• Moment  
• Zingen wil ik  
• NIET DE VORSTEN 
• PAASOCHTEND 
• ZAAI NIEUW ZAAD 
• ZO STIL 
• Ik denk de echte  
• LEVEND BROOD 

• ZOLANG WIJ ADEMHALEN   
• Aan bomen beken ik 
• Er wonen bedachtzame bomen  
• In de holte van het licht 
• Je huid onbestaande  
• En dit 
• TEGEN HET GEKLEP 
• EINDELIJK JEZELF 
• ALFABET 
• ZANDKASTELEN   
• DE ARME EN DE RIJKE DAGEN 
• EN NIET MINDER  
• TOT HET LAATSTE 
• WOORDEN 
• NAMEN 
• BESTEMMING 
• MENS GEWORDEN 
• KOM JE THUIS 
• IDENTITEIT 
• ALS BOMEN 
• Wat overblijft 
• VOETSTAPPEN 
• AARDELING 
• INTENSER 
• Wel ouder en ouder  
• WIE LEEFT 
• HELDERHEID  
• BANG  
• DE LEVENDE ZELF 
• ERGENS BANG VOOR  
• ZANG VAN HOOP  
• VOOR GROTE MENSEN  
• EVA EN ADAM  
• HANDEN, OGEN 
• VERLIEFD  
• HET IS WAT HET IS 
• samen slapen 
• SALOMONISCH  
• ZEGENWENS  
• ELKAAR AANRAKEN  
• DE GOD VOOR IEDEREEN  
• Bij psalm 1 
• TEKENS VAN LEVEN  
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• APRIL  
• BIJ DE BUSHALTE   
• Lied van de Mensenzoon  
• VLOEDLIJN  
• Ik zal 
• HET WOORD ALLEEN 
• MET DICHTE OGEN 
• BLIJVEN DELEN 
• RECREATIE  
• VRIJHEID  
• LEES JE IN  
• BOODSCHAP VOOR ONDERWEG 
• OP REIS  
• LEVENSLIEFDE  
• Zo wil ik geloven  
• Als je alleen bent  
• Over de open zee  
• Bleke rozen 
• Als een witte lelie op het water 
• Lied: Iets om in te geloven  
• Moet je hard zijn  
• Jij 
• Bomen  
• Wees ons een herder 
• En dan nog dit  
• Wie gaat er mee  
• Een vriend is een tochtgenoot  
• Het wonder  
• Een nieuwe parabel  
• God van Israël  
• Lied van de hof op Paasmorgen  
• Geroepen om te luisteren 
• Niemand heeft verstand van God  
• Jij, man aan de machine  
• God heeft de aarde gemaakt voor de 

mensen  
• Er moet een tuin zijn voor de merel 
• In de dagen van Noach  
• In het land van de reuzen  
• Het water aan de lippen 
• Noach bleef geloven  
• Waar het water aan de lippen komt  
• Het lied van de regenboog  

• EEN ZIN OVER TYRANNIE  
• Psalm om eenheid  
• Lied van de wijnstok  
• Waar liefde is en zorg om elkaar 
• Emergo  
• Luisteren en ...verder?  
• 'Wanneer ik naar een brandende 

kaars kijk...'  
• 's Avonds als ik slapen ga 
• GEBED OM VREDE   
• Het lied van God en mens  
• Ga en open de deur 
• Diaspora  
• Het wil niet erg vlotten ook ik ben  
• Er zijn psalmen die 
• Slechts het water  
• Nu het jaar zich vernauwt  
• Reiken naar oneindigheid  
• Leven wil ik, leven wil ik om te 

sterven  
• Voor iemand uitgaan is meer dan 

alleen vóór hem lopen 
• In je moeders schoot geweven 
• Wees wie je bent 
• Lied van de twijfel 
• De hoop die ons doet leven   
• Het lied van het zingende leven   
• Wij doen elkaar geen recht 
• Wij hopen op de stad van God 
• 's Nachts  
• Lied van de vrouw bij de bron  
• Een ster  
• DE VERLOREN ZOON  
• KOM, HEER  
• VIJF MINUTEN   
• Alleen zijn dat wil niet  
• TOEKOMST VAN LICHT  
• EEN LIED OVER HET VERHAAL VAN 

JEZUS   
• U, DIE ZOALS WIJ ZIJN  
• Gij zijt mij overal nabij 
• PINKSTEREN - OM NIEUWE GEEST  
• Goede adem, raak ons aan  
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• VLUCHTELINGENLIED  
• ASWOENSDAG  
• HIJ ZAL ER ZIJN  
• je bent een gelukkig mens (Matheus 

5,1-12)  
• Jij bracht haar jouw eerste lachje 
• De doorleefde stilte is  
• GEZONDEN ZIJN  
• Het beste struikje  
• Adam en Eva  
• Kom, Geest van leven 
• GEZEGEND DE REGEN  
• HANDEN 
• GRIJS HANGT DE NEVEL 
• KLAPROZEN  
• Jij werd geschapen in liefde, 
• Aanroeping 
• Tweemaal 
• Letters worden woorden  
• Verhalen - ik hoorde honderden 

woorden 
• VOOR HAAR  
• WIJ ROEPEN TOT GOD 
• LEVEN 
• In de stilte gaat weer open  
• DE GROTE GODEN VAN WELEER 
• VAN U WIL IK SPREKEN    
• DIE HEMEL EN AARDE  
• UW WOORD IS WAARHEID  
• DE DOOD IS EEN STEEN DIE ROLLEN 

KAN 
• Dat je handen vol van vrede zijn 
• HET LIED VAN JEZUS  
• HET LIED VAN JEZUS EN DE DIEREN  
• WIJ, JOUW KINDEREN 
• EEN UITTOCHTSLIED  
• 'Zalig zij die wenen, want ze zullen 

getroost worden' 
• Maak van mij een regenboog 
• OORDEEL  
• EEN LEVEN ZONDER LIEFDE  
• VOOR MEER DAN MIJZELF  
• ROUWBEKLAG  

• IK BEN DE IN ALLES GEHOLPENE  
• ZIEKENBEZOEK  
• Ruth  
• Vul aan wat ons ontbreekt 
• Vroeg in de morgen, donker was het 

nog 
• GEBOORTE-LIED  
• Ik was rondom de bron  
• EEN LIED VAN BEKERING  
• ANDER OUDER-JIJ NOG NAAMLOZE  
• Stilte woont daar 
• NIEMANDSLAND VAN STILTE  
• DE NACHT WAS ALS EEN HUID 

 
• Teksten H. Oosterhuis 
• De dagen en nachten 
• Hymne tot Jezus 
• Dit huis van steen en woord  
• Terzake Gij die leeft, geef hier 

aanwezig  
• Naam uit het vuur 
• Van grond en vuur zult Gij ons maken,  
• Lied van een messias 
• Toen stapte de tronk  
• Het verhaal van de uittocht 
• Jezus zoon van de TORA 
• Onkreukbare woorden, waar ben je?  
• Vroeg in de morgen  
• Hoog te paard  
• GEBOORTE-LIED 
• Ik was rondom de bron  
• EEN LIED VAN BEKERING  
• ANDER OUDER-JIJ NOG NAAMLOZE  
• Stilte woont daar  
• BOMEN SCHREEUWEN NIET  
• Gods woord klinkt in de stem van 

mensen 
• Jij hebt jouw woord aan ons gezegd 
• Dat ik aarde zou bewonen  
• Waarom wanneer  
• IK HEB GEHOORD -IK ZAL ER ZIJN  

 
• Zien en horen  
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• Verlangd   
• Dat ik aarde zou bewonen  
• Je ademt leven in  
• Aan de maaltijd  
• Je kunt de eerste toon zijn in een lied  
• jij ja jou 
• Vers in de nanacht  
• INTERVIEW  
• NAAR IETS KIJKEN 
• De morgen  
• Ik zal geen onkruid strooien 
• Een kindje had een vaas 
• Genesis 
• Wegen  
• Water in Water 
• De schemering 
• dichtbij  
• Hoop  
• Onze grootste angst is niet 
• Het lied van de Ziel 
• MODERN MARIALIED  
• OM WAT WAS 
• Wel dood (Anne Frank) 
• GELOOF HET 
• MACHT   
• GELUK   
• MELODIE  
• TROUW  
• BID  
• ZOMAAR ZITTEN  
• GELOVEN  
• En dat  
• God ik ben niet hooghartig  
• SPIEGEL  
• DONKER  
• STILLE STEM  
• opa 
• Het gebed van een timmerman  
• Bij brood en wijn  
• Een wereld zonder angst en pijn  
• Nieuwe laarzen  
• Als ik aan m'n land denk, denk ik niet 

aan Holland  

• KERSTMIS 
• VIER MEI   
• OPSTAAN ZAL   
• Een spoor van twintig eeuwen  
• Doop 
• Twee minuten lente   
• De wind bestaat uit zeven soorten  
• Ik heb hem gezien  
• Het feestmaal 
• Dat in de vloedgolf van de tijd  
• Jij bent niets dan de lens in de 

lichtstroom 
• Lied van de dwaze moeders 
• Toen wel wij tweeën bestonden 
• Vrede, geluk, vreugde en toekomst  
• Maar ongelijk is er pas  
• Vreemdeling 
• Broeder van ons 
• Genesis 
• Stad   
• Dominee   
• Het lied van de bomen   
• Mijzelf   
• Mens   
• Ik word ouder... van gestalte en van 

geest. 
• OM TROUW   
• De aangewezen weg   
• Is God een woord, een vreemd 

verhaal, 
• Er is voor wie het weten wil 
• Waarom moet toekomst eruit zien als 

een geëffend pad? 
• De dromen voor de toekomst zijn als 

regen; 
• Puinroos   
• Vandaag zouden ze vijftig jaar 

getrouwd zijn, 
• Ik ben afgelopen nacht begraven, 
• Cantiek   
• Christus' geboorte    
• Wat heb je gedaan  
• JIJ: Een onttroonde tyran  
• Vluchteling   
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• De schepping   
• Nieuwjaarswens   
• advent   
• Sprookjes   
• Hoe het na de opstanding verder gaat 
• Licht  en schaduwzijde  
• Zoeken naar liefde  
• Herkenning 
• In donkere dagen  
• Een beetje liefde  
• Voor allen Heer, die eenzaam zijn 
• Niet morgen, nee, dan  
• GEZICHT 
• BEZINNING  
• DE ENIGE  
• GEDACHTE  
• UITNODIGING  
• Er is licht, er is donker 
• TAAL VAN EEN MINNAAR  
• ZEGEN 
• HET VERLOREN SCHAAP ZINGT ZIJN 

PSALM 
• VRIENDSCHAP  
• IK ZIE DE HEMEL OPEN GAAN  
• OREN  
• GEEN KUNST  
• TUSSEN DE STENEN  
• GISTEREN, VANDAAG, MORGEN  
• Ik zegen je vorige ogen 
• GROOTVADER 
• VERHOORD GEBED 
• GEEN KIND MEER 
• VERGEZICHTEN  
• LAAT JE VINDEN  
• EEN STEM  
• We spiegelen ons niet aan pracht en 

praal 
• LIED TEGEN DE ANGST    
• EEN KWETSBAAR MENS 
• stamboom  
• Er kwam een schip  
• Taalhuis 

• Je bent een gelukkig mens (Matheus 
5,1-12) 

• Op de goede weg  
• Zegen  
• Vertrekken is allereerst uit zichzelf 

treden 
• Zegen voor de reis 
• Moge de weg zich voor je uitstrekken  
• Opgestaan?  
• Spiegel  
• Camino  
• Met open handen  
• Drempelgebed  
• Op de berg. 
• Man van God 
• Kies dan het leven 
• Kleine akte van geloof  
• Aan wevers waar dan ook 
• JOUW NAAM IN DE PALM VAN MIJN 

HAND 
• STAAN IN DE KRING 
• Het lied van de vredestichters  
• Gij zijt onze God  
• Het lied van Gods naam  
• Ontferm U over ons 
• Het lied van het aloude geloof  
• Licht in onze ogen  
• Maak ons ontvankelijk  
• Het lied van Gods nabijheid  
• De hemel op handen  
• Een mens onder de mensen  
• EEN ZAAIER GING UIT  
• Al zwijgen de mensen  
• De Geest wil mensen inspireren  
• Lied om de mensenzoon  
• Zo was die man  
• Vader en zoon  
• Kerstmis 
• Geluk is uitgerust wakker worden 
• Rebbe, wat gebeurt er als de Messias 

zal komen?  
• Eens zal ik onder al die mensen  
• STAD EN LAND 
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• Dutmala  
• Voorjaar  
• Zomeravond  
• Sprekend gebaar 
• Uitzicht  
• Liefde  

• Advent  
• LICHTWEG Hein Walter  
• NIEUW BEGIN Huub Oosterhuis  
• VOORBEDE  
• GEBOORTE-LIED  
• VEERTIEN STATIES Hein Walter  

 

 
 
GEBED VOOR EEN JONGE DICHTER    
God van waakzaamheid en hartstocht,  
bron en geest van poëzie;  
Gij die mijn hart verwijdt  
en mijn bloed verhit,  
die in het duister van mijn troosteloosheid  
maakt dat de landen, de hemelen en de zeeën  
stromen als in een magische kristallen bol;  
Gij die mijn leven dompelt  
in de afgrond van vuur  
en het met oceaanwinden samensmelt,  
kruispunt van inspiratie,  
waterval van licht;  
Gij die schiet met het vurige woord als pijl,  
jager van beesten en ideeën,  
mannelijke en vrouwelijke wil,  
leven, vagevuur en verrijzenis,  
tastbare hoop op onsterfelijkheid;  
Gij, mijn God, als ik u goed gediend heb,  
sla uw ogen dan neer  
en maak uw blauwe lokken los  
boven dit kleine en brandende schepsel  
dat zingt in het bloedbevlekte braambos;  
strooi het zaad in zijn hart,  
het zaad dat in zich bergt  
de brullende en veelbladige plataan der poëzie,  
vermeerder zijn kracht in hem,  
maak zijn tong los,  
wek woorden in zijn geest,  
en ritme in zijn gehoor,  
en maak hem uw mond,  
maak hem de trompet van uw troon,  
maak hem de stem van de winden en de zee‰n  
en de zucht van landen  
en de kreet van vuur  
en de stilte van sterrestreken.    
Pandelis Prevel kis  
 
OPDRACHT    
Zorg dat ik niet te snel inslaap.  
Of als ik te snel inslaap  
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kom me dan wekken. Elk uur van de nacht  
mag je komen. Kom fluitend de weg op.  
Stamp op de veranda. Bons op de deur.  
Zorg dat ik mijn bed uitkom  
en jou binnenlaat en een lamp aansteek.  
Zeg tegen me dat het noorderlicht te zien is,  
en zorg dat ik kijk. Of zeg me dat de wolken  
iets aan het doen zijn met de maan  
wat ze nooit eerder deden; laat het me zien.  
Kijk of ik kijk. Praat net zolang tegen me  
totdat ik half zo klaarwakker ben als jij  
en me begin aan te kleden, me afvragend  
waarom ik überhaupt naar bed ging.  
Zeg me dat wandelen fantastisch is.  
Zeg het niet alleen, overtuig me ervan.  
Je weet, ik ben niet al te moeilijk te overtuigen.    
Robert Francis  
 
 
TOESPRAAK TOT DE MENS    
Verfoeilijk ras, blijf jezelf maar wegvagen, sterf uit.    
Fok sneller, vul, breid uit, zing hymnen, bouw bommenwerpers;  
steek speeches af, onthul standbeelden, sluit verbonden, paradeer;  
verander de verbijsterde ammoniak en de onthutste cellulose weer in springstoffen;  
   
verander de hoopvolle lijven van de jeugd weer  
in stinkende troep waar de vliegen op afkomen; vermaan,  
bid, zet lange gezichten, wees ernstig, wees alles behalve  
onder de indruk, laat je fotograferen;  
confereer, vervolmaak je formules, ga handelen in  
bacteriën die menselijk weefsel kunnen aantasten,  
breng de dood op de markt;  
fok, vul, breid uit, neem toe, vaag jezelf weg, sterf uit,  
homo genoemd sapiens.    
Edna St. Vincent Millay  
 
MIJN LIEVE OUDE ENZOVOORTS    
mijn lieve oude enzovoorts  
tante Lucy kon tijdens de  
net voorbije oorlog vertellen  
en wat m‚‚r is, dat deed ze ook  
waar iedereen voor aan het vechten  
was,  
mijn zuster  
Isabel breide honderden  
(en honderden) sokken nog afgezien  
van hemden antivlooien-oorwarmers  
enzovoorts wanten enzovoorts, mijn  
moeder hoopte dat  
ik zou sterven enzovoorts  
heel dapper natuurlijk mijn vader  
werd telkens schor van het praten over  
wat voor voorrecht het was en als  
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hij maar gekund had ondertussen  
lag mijn persoontje enzovoorts rustig  
diep in de modder  
enzovoorts  
(dromend)  
enzovoorts, van  
jouw glimlach  
ogen knieën en van jouw Enzovoorts)    
E.E. Cummings  
 
BRIEFKAART AAN JONGE MENSEN    
Zwicht niet zoals wij gedaan hebben,  
ga niet in op de verleidingen, denk na, weiger,  
weiger, wijs af.  
Denk na voordat je ja zegt,  
geloof niet meteen, geloof ook hen niet voor wie het duidelijk is;  
geloven sust in slaap, en je moet wakker zijn.  
Begin met een schone lei, schrijf zelf de eerste woorden,  
laat je niets voorschrijven.  
Luister goed, luister lang, aandachtig,  
geloof het verstand niet waaraan wij ons onderwierpen.  
Begin met het zwijgende verzet van het nadenken, onderzoek en verwerp.  
Vorm langzaam het ja van je leven.  
Leef niet zoals wij.  
Leef zonder vrees.    
Walter Bauer  
 
IN DEZE DONKERE NACHT    
In deze donkere nacht  
waarin demonen dansen rond de maan  
waarin wind en bomen samenzweren om mij te storten  
in diepten dieper dan ooit tevoren.  
O zal ik ooit vrede ervaren  
in deze donkere nacht?  
   
In deze donkere nacht  
waarin anderen lachen en schertsen  
en ik stik in tranen over eenzame voorbije dagen  
in herinneringen aan pijn  
en een toekomst waar ik niets van weet  
O zal ik ooit licht zien  
in deze donkere nacht?  
   
De klamme bries rondom mijn dijen  
de vleug van koude aan mijn schouders  
en in mijn verborgen diepten een intensere kilte  
en toch een zucht  
een schreeuw  
naar iets voorbij de blindheid  
van deze donkere nacht.    
Anthony Rose    
 
HEER VAN DROMEN  
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Wij zwijgen niet!  
Gij alleen zwijgt.  
Wees toch een bedding  
voor het protest en voor de hoop. Want kijk,  
wij kunnen niet veel kiezen,  
wij hebben alleen deze ene kans  
om,  
wanneer alles gezegd is  
en gedaan,  
in contact te komen  
met het mooie, om  
met het bloed een heilige beker te vullen  
waarmee de geest verkwikt wordt  
en gesterkt, om te gaan  
terug  
rechtstreeks  
naar de wereld.    
Abba Kovner    
 
HET VERDRIET VAN GOD    
(God spreekt)  
Ik zie jullie komen  
en gaan bij het beven van de aarde zoals  
tijdens de eerste twee dagen van de wereld,  
maar groot is het verschil,  
mijn werk is niet langer in mij,  
ik heb het helemaal aan jullie gegeven.  
Mens, mijn welbeminden,  
ik kan niets doen bij jullie tegenspoed,  
ik heb jullie alleen maar je moed en tranen kunnen geven,  
dat is het warme bewijs voor het bestaan van God.  
De vochtigheid van jullie ziel is  
wat er van mij in jullie overblijft.  
Ik kon niets anders doen.  
Ik kan niets anders doen voor de moeder  
wier zoon op sterven ligt  
dan licht aan jullie geven, kaarsen van hoop.  
Als het zo niet was, zou je het weten,  
slecht beschermde bedjes,  
de verlamming van de kinderen.  
Ik ben losgesneden van mijn werk,  
wat voltooid is is ver weg en gaat elke dag verder heen.  
Wanneer de bron van de berg neerkomt  
hoe kan zij dan weer omhooggaan?  
Ik kan evenmin tot jullie spreken  
als een pottenbakker tegen zijn pot,  
van de twee is er een doof,  
de ander stom tegenover zijn werk  
en ik zie hoe jullie op verblindende afgronden aflopen  
zonder dat ik ze aangeven kan,  
en ik kan jullie niet influisteren  
hoe je daarmee moet omgaan,  
jullie moeten helemaal alleen uit de problemen komen  
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zoals wezen in de sneeuw.  
   
En ik zeg elke dag tegen mezelf na een diepe stilte:  
'Daar is er weer een die fout doet wat hij goed kon doen,  
weer een die struikelt omdat hij niet de goede kant op kijkt.  
En die ander die zich te ver over zijn balkon neerbuigt,  
en de zwaartekracht vergeet,  
en die daar, die zijn motor niet nakijkt,  
dag vliegtuig, dag mens!'  
Ik kan niets meer voor jullie doen,  
helaas als ik me herhaal gebeurt dat  
omdat ik eronder lijd.  
Ik ben een herinnering die neerdaalt,  
jullie leven in een herinnering,  
de hoop die jullie heuvels beklimt,  
jullie leven in hoop.  
Heen en weer geschud door de gebeden en vloeken van mensen,  
ben ik overal tegelijk en kan ik me niet laten zien,  
zonder te bewegen dool ik rond en ga van hemel tot hemel,  
ik ben de zwerver in mijzelf,  
en de krioelende kluizenaar,  
gewend aan afstanden,  
ik ben zeer ver van mijzelf vandaan,  
ik verdwaal diep in mijzelf zoals een kind in het bos,  
ik roep mijzelf, ik haal mijzelf binnen,  
ik trek mijzelf naar mijn centrum.  
Mens, als ik jou schiep was het om het wat helder te zien  
en om in een lichaam te leven,  
ik die geen handen of gezicht heb.  
Ik wil je danken voor het feit dat je serieus van alles doet  
wat maar een korte tijd gegeven is op de welbeminde aarde,  
o mijn kind, mijn schat, o moed van jouw God,  
mijn zoon, die over de wereld bent gelopen  
in mijn plaats voor mij uit  
in je zo kwetsbare lichaam met zijn grote ellende.  
Geen stukje huid waar diep verval zich niet zal voordoen.  
Ieder van jullie weet hoe,  
hoe hij een dode moet voorstellen  
zonder dat hij het hoefde te leren,  
een volmaakte dode die alle kanten op gedraaid kan worden,  
op wie niets aan te merken valt.  
   
God overleeft jullie, hij alleen overleeft  
omgeven door een grote slachting van mannen, vrouwen en kinderen,  
ook al leven jullie,  
jullie sterven voortdurend een beetje,  
kom tot een schikking met het leven,  
met jullie trillende liefdes.  
Jullie hebben hersens, vingers om de wereld  
naar eigen smaak gestalte te geven,  
jullie hebben de mogelijkheden om de rede te laten leven  
en ook de waanzin in jullie kooi,  
jullie hebben alle dieren die de schepping uitmaken,  
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jullie kunnen rennen en zwemmen zoals de hond en de vis,  
voortbewegen zoals de tijger of zoals het lam van een week oud,  
jullie kunnen jezelf de dood aandoen zoals het rendier, de schorpioen,  
en ik blijf de onzichtbare, de onvindbare op de aarde,  
heb medelijden met jullie God die jullie niet gelukkig heeft kunnen maken,  
kleine stukjes van mij, o dansende vonkjes,  
ik bied jullie slechts een haard waar je weer vuur zult vinden.    
Jules Supervielle  
 
BEN IK DIT?    
Wie ben ik? Wat ben ik?  
Waardoor word ik wat ik ben?  
De ik die je ziet, ben ik dat echt?  
Of is het de ik die jij wilt dat ik ben?  
Ben ik het zoals ik nu ben?  
Verschilde mijn ik van gisteren  
van de ik die ik morgen zal zijn?  
   
Wanneer je naar mij kijkt, kun je dan iets  
zien van wat me overkomen is?  
Gebeurtenissen, gedachtenwisselingen, en gevoelens  
die elk ogenblik van elke dag vullen,  
zijn aan mij toegevoegd,  
en maken mij tot de ik die ik nu ben.  
Maar mijn ik van morgen zal anders zijn.  
   
Als een chirurg mijn hersens zou openen,  
zou hij dan de daarin verborgen  
rijkdom van geheugen zien?  
Verborgen schat, voorgoed opgeslagen,  
verborgen voor hem, verborgen voor jou,  
en grotendeels ook verborgen voor mij.  
   
Alleen God weet wie ik werkelijk ben,  
en kent alle ingrediënten uit het verleden  
die door elkaar gemengd zijn om mij tot mij te maken.  
Alleen God kent de maat  
van iedere ervaring, sterk of zwak;  
Hij weet hoe die mij hebben beïnvloed,  
en welk deel zij van mij vormen.  
   
En ofschoon Hij alles weet, houdt Hij toch van mij.  
En vindt dat ik de moeite waard ben om voor te sterven.  
En terwijl Hij opnieuw in mij leeft  
in de mij die ik ben,  
verandert en wijzigt Hij de ik die ik ben,  
en maakt mij meer zoals Hij.    
Sue Hudspith  
 
IN DEN BEGINNE  
In den beginne was er jij, was er er, was er toen, was er de blauwe hemel, was er het zonlicht, was er 
de lente, was er de warmte, waren er de velden, waren er de bloemen, waren er de bomen, was er het 
gras, waren er de vogels, was er het bos, was er vriendschap, was er vastberadenheid, was er 
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genade, was er vertrouwen, was er het geven, waren er de rijken, was er de vreugde, was er de 
vrolijkheid, was er gelach, was er zang, was er taal, was er ophemeling, was er lof, was er respect, 
was er begrip, was er zoetheid, was er zuiverheid, was er schoonheid, was er bevestiging, was er 
geloof, was er hoop, was er liefde, was er de toekomst, toen werd jij zij, daar werd hier, toen werd nu, 
de blauwe hemel werd zwarte rook, het zonlicht werd regen, lente werd winter, de warmte werd kou, 
de velden werden moerassen, bloemen werden dorre stengels, bomen veranderden in as, het gras in 
modder, de vogels in prooi, kracht in zwakheid, moed in lafheid, vastberadenheid werd 
besluiteloosheid, genade werd onbeholpenheid, vertrouwen werd achterdocht, het geven werd 
zelfzucht, de rijken vervielen tot armoede, de vreugde verandert in verdriet, de vrolijkheid in 
somberheid, het gelach in tranen, de zang in gekrijs, de taal in gestamel, ophemeling werd 
veroordeling, complimenten werden vervloekingen, respect werd verachting, begrip werd conflict, 
zoetheid veranderde in bitterheid, zuiverheid in vuiligheid, schoonheid werd afzichtelijkheid, 
bevestiging werd ontkenning, geloof werd twijfel, hoop werd wanhoop, liefde werd haat, de toekomst 
werd het verleden, en alles begon van voren af aan.  
Imre Oravecz  

 
DE EERSTE MENS    
Hij is gekomen. Waarvandaan?  
Hij is opgeroepen. Waartoe?  
Hij heft zijn handen omhoog.  
Handen.  
   
Zij gaan voor hem uit.  
Zij kondigen hem aan.  
Zij verraden dat hij het is:  
de begiftigde.  
   
Begiftigd met Eva, Lilith, Abel,  
met het vuur, het werktuig, de druif,  
de reisstaf  
begiftigd met de aarde  
die moet hem onderdanig zijn.  
   
Met deze handen  
zal hij de toren bouwen in Babel  
de stenen tafelen grijpen op de Sina‹  
   
in deze handen zal voor een ogenblik  
neerstrijken  
dat wat nooit te ontvangen is.    
Gertrud Fussenegger  

 
KAIN  
Ik ben je broeder Kain  
aan de blauwe wirwar van mijn aders  
verandert jouw leven  
hoe moet ik je hoeden  
aan mijn knokige hart  
laat de dood moeizaam een klaaglied ontspruiten:  
hoe moet ik je hoeden.  
   
Ik ben je broeder Kain  
en zoek de totale vergetelheid  



16 
 

aan de warme bron  
van jouw bloed  
springt vaal mijn hart op  
en huilt in twijfelende angst  
Mijn God - hoe moet ik me hoeden voor mezelf.    
Willi Sagert  

 
Pasen  
Uw trouw  
staat om mij heen  
gelijk een muur  
waarin geen bres te slaan valt  
   
Uw liefde  
loopt ontafgebroken wacht  
   
zo zal ik in U  
meer dan overwinnaar wezen  
   
in U  
die vandaag voorgoed  
de dood ontkracht    
O.Kruythof  

 
JACOB  
Jaren en littekens later  
ontdek ik eindelijk  
dat alle engelen reizen  
onder aangenomen namen.    
George Garrett  

 
Psalm 69  
Sterker dan wij onze zonden  
een gewicht als van werelden  
krijgt ons eronder.  
   
Een steriele last: winters  
de heldere stroom van het hart.  
Stokstil staan we  
   
hoop in het zand geschoten  
zaden in de wind geslagen.  
   
O wees ondanks alles  
een eind aan onze winter  
soelaas en zonnewende.  
   
Louter schaduwen zijn we  
die langer worden, dood nabootsen.  
   
Geruchten ontzetten ons  
de zeeën rijzen op  
de aarde kan niet tegen onze  
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onverdraagzaamheid, dwaasheid.  
   
Heb geduld. Zend een nieuw seizoen  
naar ons toe, een nieuwe wil  
die de bolster breekt  
van onze wandaden.  
   
We hebben berouw, willen goedmaken.  
Schep ons opnieuw.    
Daniel Berrigan  

 
PROFETENKOST  
Toen sprinkhanen onze stad bezetten,  
geen melk meer in huis kwam, en de krant stikte,  
opende men de kerkers, liet de profeten vrij.  
Nu trokken zij door de straten, 3800 profeten.  
Ongestraft mochten zij spreken, zich rijkelijk tegoed doen  
aan dat springende, grauwe beleg, dat wij de plaag noemden.  
Wie had iets anders verwacht.  
   
Zodra we weer melk kregen, en de krant herademde,  
vulden de profeten de kerkers.    
Günther Grass  

 
JA, RECHTVAARDIG ZIJT GIJ  
(Jeremia 12,1)    
Ja, rechtvaardig zijt gij, als ik twist, Heer,  
met u; maar wat ik aanvoer is terecht.  
Waarom gaat het zondaars goed? waarom slechts  
teleurstelling voor al wat ik probeer?  
   
Waart gij mijn vijand, o gij vriend van mij,  
hoe zoudt gij erger mij kunnen verslaan,  
tarten? O, zij die in drank en lust opgaan  
gedijen meer in korte tijd dan hij  
   
die u zijn leven wijdt. Berm en heg, zie  
nu, hoe dik in 't blad! weer afgezet  
met kervelkant, kijk, schuddend in een bries.  
   
Vogels bouwen - maar ik niet; ik verzet  
als eunuch werk, en broed; uit komt er niets.  
O dat gij, levensheer, mijn wortels regen zendt!    
Gerard Manley Hopkins   

 
JEZUS EN ZIJN MOEDER    
Mijn enig kind, meer van God dan van mij,  
blijf in deze tuin vol rijpe peren.  
De oogst van wat zij zijn vertoont  
een bescheiden en tevreden glans:  
en als zij van ouderdom wenen, zijn  
hun tranen geen pekelnat maar luie stroop.  
'Ik ben van mij en niet van mij.'  
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Hij leek veel op een andere man,  
die stille vreemdeling die aan  
mijn deur verscheen met een leliestaf:  
hoe kon ik weten wat ik begon  
toen ik ogen ontmoette, woester dan  
de ogen van Jozef, die van God?  
Ik was van mij en niet van mij.  
   
En wie zijn die twaalf zwoegende lui?  
Ik begrijp je woorden niet:  
ik leerde je praten, we gaven namen aan de vogels,  
je hield hun grote trek bij toen  
als ieder kind. Keer dan terug  
van het plein der massa's naar de stilte.  
'Ik ben van mij en niet van mij.'  
   
Waarom ben je nors wanneer ik praat?  
Hier is je gereedschap, de zaag, het mes,  
de hamer op je werkbank. Je leven  
wordt hier gemeten week na week  
geschaafd zoals de meubels die je maakt,  
en ik zal je leren zoals een vrouw  
van mij te zijn, en geheel van mij.  
   
Wie wenst niet, als een verwaande wind  
die blaast waar hij belieft, tevredenheid?  
Toch herinner ik mij hoe jij wegging  
om te spreken met in bont gehulde geleerden.  
Ik hoor geschreeuw in de stad:  
wie draagt dat duister instrument?  
'Een, geheel van hem en niet van hem'.  
   
Het groene lichte grasveld betredend  
staar ik naar een vreemde schaduw.  
Ben jij de jongen die ik alleen baarde  
zonder dokter die de streng doorsneed?  
Ik kan er niet toe komen je Heer te noemen,  
antwoord mij als mijn enig kind.  
'Ik ben van mij en niet van mij'.    
Thom Gunn  

 
ONZE VADER    
Onze Vader, die in de  
hemel zijt,  
en die mogelijk doof zijt.  
   
Gij hoort onze gebeden;  
Gij ziet  
hoe onmogelijk zwak ze zijn -  
deze woorden aaneengeregen,  
geweven, geborduurd, geknoopt  
tot armzalige vormen.  
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Als onze woorden draden waren  
zouden we dromen van gouden gewaden  
maar we worden wakker in vodden.  
   
Heer, geef ons heden  
onze dagelijkse hoop.  
   
Ziet u het?  
Deze handen hebben ooit gedroomd;  
onze woorden  
hebben eens koningen gekleed.    
Ed Ingebretsen  

 
JEZUS WANDELT    
Toen Jezus de woestijn in wandelde  
droeg hij een mens op zijn rug,  
tenminste, het had de vorm van een mens,  
een visser misschien met een natte neus,  
een bakker misschien met meel in zijn ogen.  
De man was dood naar het scheen  
en toch was hij ondoodbaar.  
Jezus droeg vele mensen  
toch was er maar één mens -  
als het inderdaad een mens was.  
Daar in de woestijn strekten  
alle blaren hun handen uit  
maar Jezus ging eraan voorbij.  
De bijen wenkten hem naar hun honing  
maar Jezus ging eraan voorbij.  
De beer sneed zijn hart uit zijn lijf en bood het aan  
maar Jezus ging eraan voorbij  
met zijn zware last.  
De duivel kwam nader en sloeg hem in zijn gezicht  
en Jezus wandelde verder.  
De duivel liet de aarde bewegen als een lift  
en Jezus wandelde verder.  
De duivel bouwde een stad vol hoeren,  
elk in een engelenbedje,  
en Jezus wandelde verder met zijn last.  
Veertig dagen lang, veertig nachten lang  
zette Jezus de ene voet voor de ander  
en de mens die hij droeg,  
als het een mens was,  
werd zwaarder en zwaarder.  
Hij droeg alle bomen van de wereld  
die één boom vormen.  
Hij droeg veertig manen  
die één maan vormen.  
Hij droeg alle schoenen  
van alle mensen in de wereld  
die één schoen vormen.  
Hij droeg ons bloed.  
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Eén bloed.  
   
Bidden, wist Jezus,  
is een mens zijn die een mens draagt.    
Anne Sexton  

 
WAT DE MENSEN VAN HEM ZEGGEN    
de leugenaars zeggen  
hij is een leugenaar  
   
de dichters zeggen  
hij is een dichter  
   
de profeten zeggen  
hij is een profeet  
   
de revolutionairen zeggen  
hij is een van ons  
   
de heiligen zeggen  
hij is een heilige  
   
de machtigen zeggen  
hij is gevaarlijk  
   
de bezitters zeggen  
hij is een communist  
   
de nietszeggenden zeggen  
niets  
   
de burgers  
voelen zich verontrust  
   
de geliefden zeggen  
hij voelt zoals wij  
   
de verlorenen zeggen  
hij heeft ons gevonden  
   
de hongerigen zeggen  
hij is ons brood  
   
de blinden zeggen  
we zien alles nieuw  
   
de stommen zeggen  
we wagen het weer  
onze mond open te doen  
   
de doven zeggen  
het is de moeite waard  
naar hem te luisteren  
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de leugenaars zeggen  
hij heeft ons bedoeld  
   
de machtigen  
hebben het laatste woord  
of het voorlaatste  
in elk geval  
weg met hem  
                                                Wilhelm Willms  

 
EFFATA    
Ik ben doof -  
de leegte in mijn oor  
is zwart als een rottende vrucht.  
   
Ik ben stom -  
een zware steen mijn tong in mijn mond.  
Nooit kan ik je roepen.  
   
Maar ik versta de taal van de huid.  
Wanneer iemand mij aanraakt,  
onderscheid ik:  
warm en koud,  
teer en stevig,  
goed en slecht.  
   
Degene, naar wie ze mij heenbrachten,  
was goed.  
In mijn dode oren  
greep hij met handen van liefde.  
Als een kus  
was zijn speeksel op mijn mond  
en ik zag,  
hoe hij zuchtte.  
   
Toen liet de band van mijn tong los  
en de oren,  
de dove oren,  
hoorden.  
Hij beval mij daarover te zwijgen.  
Maar zeg nu zelf, Heer:  
Hoe kan ik nu niet zingen over jou,  
dat jij mijn lippen bevrijdt.    
Friederike Nestler  

 
WAAROM  
Waarom van zomaar sporen  
zeggen dat het wegen zijn?  
Ieder die op weg gaat, wandelt,  
zoals Jezus, op het water.    
Antonio Machado  
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KRUISIGING    
Altijd hetzelfde en altijd nieuw. De spijkers  
worden hard ingeslagen in alle plaatsen die we kennen  
op onze kaarten. In al onze boze verlangens  
weerklinken onze betere keuzes. Het lijkt zo  
gemakkelijk om iets dat misgaat te beschouwen  
   
als de fout van een ander, van onze ouders of als  
een ziekte waarvan we niet kunnen bewijzen dat zij  
verantwoordelijk is voor daden die wij verafschuwen.  
En toch kennen we verfrissende vlagen van twijfel  
en haten wij de sluwe oorlog  
   
die wij in onszelf voeren. Wij moeten naar buiten kijken  
en Pasen vraagt dat van ons. De lente blaakt  
wanneer Gods menselijk lichaam weer op een kruis  
wordt gelegd om ons lijden te dragen.  
Een beetje liefde kan ons nog  
   
leiden naar de plek waar andere mensen  
de God van bevrijding navolgen en de onrechtvaardige  
doodsstrijd op zich nemen. Christus' heilig lijden  
wordt gedragen door zijn beste kinderen. Ja, de Zoon  
van God brengt Pasen binnen  
   
wanneer bloesems dorens bedekken, wanneer zoete frisse lucht,  
die ruikt naar knoppen en blaadjes, ons dwingt om  
deze wereld te eren die niet onherstelbaar is.  
Meeleven is de enige weg om te groeien  
en daar ligt Christus begraven.    
Elizabeth Jennings  
  

 
ONTWERP VOOR EEN PAASLIED  
De aarde is mooi, en er valt goed  
te leven in het dal van de hoop.  
Gebeden worden verhoord. God woont  
vlakbij achter de heg.  
   
De krant bevat niet één regel over  
de bouw van de toren. Het mes  
vindt de moordenaar niet.  
Hij lacht met Abel.  
   
Het gras is onverwelkbaarder  
groen dan de laurier. In de  
loop van de raketten  
nestelen de duiven.  
   
Niet als een gek zoemt de vlieg  
tegen het dodelijk raam. Alle  
wegen zijn toegankelijk. In de atlas  
ontbreken de grenzen.  
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Het woord is verstaanbaar. Wie  
ja zegt, bedoelt ja, en  
ik houd van betekent: nu en  
voor eeuwig.  
   
De toorn brandt langzaam. De  
hand van de armen is nooit zonder  
brood. Projectielen worden in de  
vlucht gestopt.  
   
De engel staat 's avonds aan de poort,  
Hij heeft gebruikelijke namen en  
zegt, wanneer ik sterf:  
Sta op.  
Rudolf Otto Wiemer  

 
VOOR DICHTERS    
Blijf mooi  
maar blijf niet te lang diep onder de grond.  
Verander niet in een mol  
of een worm  
of een wortel  
of een steen.  
   
Kom naar buiten in het zonlicht.  
Haal adem in de bomen.  
Sla de bergen neer.  
Verkeer met de slangen  
en wees de held van de vogels.  
   
Vergeet niet met opgeheven hoofd te lopen  
en knipoog.  
Denk.  
Wandel overal rond.  
Zwem stroomopwaarts.  
   
Vergeet niet te vliegen.    
Al Young  

 
Jij bent de aarde    
Jij bent de aarde, waar ik op rust,  
zacht, week teder, maar ook hard genoeg,  
opdat je armen en je benen  
de liefdeskracht hebben om mij te omarmen.  
   
Je bent ook de steen, waaraan ik mij vaak kwets;  
ik haal mij open aan je kanten,  
maar je vacht van mos verkwikt de wonden,  
die het samenleven met jou mij toebrengt.  
   
En schaduw van bomen, en bloemen en vruchten,  
die zich overgeven aan mijn gebaren en mijn smaak.  
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En kristalhelder murmulend water,  
dat alleen tegen mij fluistert over liefde in de wereld.  
   
Jij bent de aarde, waar ik op rust. Geen landschap,  
noch teelaarde, noch bossen en bergen  
geroofde nymfen. Menselijke aarde,  
waar ik helemaal en voor altijd op uitrust.    
Jorge de Sena  

 
...worden woorden verhalen    
heel langzaam worden woorden woorden,  
worden woorden zinnen, worden woorden,  
worden woorden verhalen, heel langzaam.  
   
aan het vuur in de nacht,  
in het hoofd, in het hart, in de handen,  
in de ogen worden woorden verhalen.  
   
stamelend proberen, zoekend,  
druppels worden waterstromen,  
waterstromen meren, meren zeeën.  
   
heel langzaam worden woorden  
worden woorden verhalen, heel langzaam  
verzamelen woorden gedachten, ideeën,  
worden zichzelf en breken open:  
   
duizend dingen worden herkend  
en geen mens brengt ze eindelijk thuis  
ze leven  
zwervend onder ons als vrienden en  
bekenden  
als tekens van zeker weten,  
als tekens van hoop.    
J. den Ouden  

 
Stem van je hart ben ik  
die in je spreek,  
geen schriftwoord van omhoog  
jou aangezegd,  
maar jouw bestaan dat vraagt,  
ootmoedig vraagt:  
   
wil je mij nemen zó  
zoals ik ben?  
Geloof je echt in mij?  
Aanvaard je mij?  
Ik ben zoals ik ben  
en anders niet.  
   
Ooit werd ik jou  
en hem en haar,  
werden we wij,  



25 
 

werden we zij  
en zij weer wij.  
Mag dat van jou?  
Mag ik er zijn  
zoals ik ben?  
   
Bestaan ben ik,  
gedeeld bestaan,  
meer dan 'n gij,  
meer dan 'n god.  
Ik ben jouw grond.  
Ik ben jouw zin.  
Jij bent mijn zin.  
Gedoog je mij?    
B.Huijbers  

 
Jij brood    
Die bevrijd op uittocht gingen  
maar gedoemd tot hongersnood,  
godvergeten stervelingen,  
zijn gevoed met hemelbrood -  
zouden wij niet kunnen zingen  
dat wij leven van jouw brood?  
   
Meer dan brood nog zijn de woorden  
die jij in ons hebt geprent:  
dat wij levend zullen worden  
van de liefde die jij bent.  
Al jouw woorden die wij hoorden  
bieden uitzicht ongekend.  
   
Jij ons brood, wij mogen weten  
dat wij levend zullen zijn  
als wij van jou willen eten  
en jou drinken, brood en wijn.  
Jij zult ons geen uur vergeten  
en de dood krijgt ons niet klein.  
   
Lieve deler, lieve gever,  
maak ons vrij van alle pijn.  
Laat ons jou zien, is het even,  
leven is meer dan de schijn.  
Wees het brood dat ons doet leven,  
laat ons hier jouw lichaam zijn.  

 
Een klein teken maar    
Het is een klein teken maar,  
een beetje onbeholpen:  
we breken wat brood,  
een hapje voor iedere mond,  
terwijl wij het zelf niet kunnen:  
brood zijn voor deze aarde,  
voor alle mensen wereldwijd  
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die honger lijden  
naar vrede en gerechtigheid.  
   
Het kleine teken van  
Jezus van Nazareth  
die het wel gedurfd heeft  
en zelf brood geworden is  
voor mensen allerwegen:  
een gebroken leven dat  
sterker was dan de dood.  
   
In de schaduw  
van zijn verhaal  
willen we nadoen  
wat Hij heeft gedaan:  
brood delen  
op zoek naar zijn weg  
want zo worden wij  
het lichaam van Jezus.  

 
Enkel vragend weert de waarheid zich    
Enkel vragend weert de waarheid zich,  
klagend roert zich het verzet.  
Voorbij de einder van het heden ligt haar oorsprong.  
Draagt zij vrucht in onze tijd?  
   
Waar vindt de waarheid vaste grond?  
Waar is gerechtigheid gevestigd?  
Blijft ons hart de mensen trouw?  
Hoe kan het kwaad toch steeds opnieuw beginnen,  
dat addergif zich straffeloos verspreiden?  
   
Enkel biddend leeft de waarheid nog,  
voorbij de einder van het kwaad reikhalst zij  
om vrucht te dragen in deze tijd.  
   
Breek de tanden van het kwaad,  
stop de vraatzucht van het onrecht,  
laat geweld ineenkrimpen tot niets,  
dat hun pijl de terugweg vindt,  
verstik het strovuur van hun macht,  
laat deze misgeboorte gaan.  
   
Enkel schouwend wordt de afbraak van het kwaad  
bewaard, voorbij de einder van de tijd  
wortelt het verzet, een boom, haar vrucht  
groeit in het heden.  

 
Horizon    
Hoe ver zal ik met je meegaan?  
Langs welke wegen zal het leven ons leiden:  
tot waar wij weten  
dat de liefde geduldig is en herbergzaam?  
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Welke dalen moeten wij nog doorkruisen  
om te kunnen zeggen dat het goed was  
wat wij hier, met de stem van ons hart,  
zeggen vandaag?  
Maar het is goed, jouw hart weet het en het mijne ook.  
Het is goed  
dat wij - wat er ook gebeuren mag -  
tot elkaar geroepen zijn om samen op weg te gaan,  
toevertrouwd aan elkaars genade.  
Zo ver als het leven reiken zal,  
zul je hopen dat ik bij je thuis zal zijn  
en, gehavend misschien,  
bij jou rust zal vinden.  
Nog is de horizon ver,  
maar in jouw ogen is de toekomst al begonnen,  
waarin - op goede en kwade dagen -  
ik worden mag die jij hoopt dat ik worden zal.  
Blijft dat hopen, met liefde die geduldig is.  

 
Als toen    
De wonderen  
zijn de wereld nog niet uit.  
Dat ik jou tegenkwam  
met in jouw ogen die blik  
die vraag en ja-woorden van vrede spreken,  
en die ik nooit vergeten zal.  
Ogen die spraken en zwegen.  
En even stond de wereld stil  
toen jouw ziel de mijne raakte  
en de mijne aan je vroeg  
met mij op weg te gaan.  
En wat ons dreef,  
zal ons ook morgen drijven.  
Wonderen gaan met ons vervullen met goede moed  
als we elkaar in de ogen blijven zien  
als toen en vandaag en alle dagen  
En wat groter is dan ons hart,  
zal jou en mij tot zegen zijn:  
onze levens met elkaar verbonden zijn,  
en liefde aan liefde toevertrouwd.  
Want de wonderen  
zijn de wereld nog niet uit:  
het gras groeit  
en in de bomen zingt de wind  
het lied van zijn verlangen.  
En mensen zijn onze weg door het leven.  
Met dromen die hen gaande houden  
tot ver voorbij de horizon.  

 
Gaandeweg  
Ga met me mee  
als de vogels hun nesten bouwen,  
als het voorjaar uitbot en bloeit  
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en aan de wereld verhalen vertelt  
over wat komen gaat  
en nog nooit werd gezien.  
Ga met me mee  
als de zomer boven de velden koepelt  
en het koren rijpt goudgeel,  
als de straten warm zijn tot in de avond  
en de mensen dankbaar om zo veel zon en zegen.  
   
Ga met me mee  
als de wind in de bomen klimt,  
als hij wolken aanjaagt van verre  
en als de dagen gebukt naar de avond gaan.  
Schuil dan bij me  
en luister naar wat de hemel  
in de bomen zingt  
voor jou en mij misschien  
een lied van verlangen.  
   
Ga met me mee  
als de wereld stil wordt,  
als de bomen verstard tegen de hemel staan  
en in de stilte dromen van morgen,  
van mensen die als jij en ik  
verwonderd door de wereld gaan.  
   
Ga met me mee,  
want de wereld is te groot voor een  
en mensen worden gegeven aan mensen.  

 
Licht van liefde    
'Wie in de liefde leeft,  
blijft in het licht',  
staat er geschreven.  
'Gij zijt het licht de wereld',  
evangeliewoord,  
gesproken tot .... en....,  
en tot allen die in het spoor vandaag en voor altijd  
de weg van vrede willen gaan.  
Daarvan moge deze handvol vuur  
een hartverwarmend teken zijn.  
'Wie liefheeft,  
blijft in het licht'.  

 
Kind zijn  
is blind geboren worden  
tussen dromen en sprookjes,  
zoekend naar vrijheid  
in een raadselachtig bestaan.  
   
Kind zijn  
is leven met een lach en een traan  
in een veel te nauwe ruimte,  
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groeiend in hels lawaai  
van motor en ander vreemd signaal.  
   
Kind zijn  
is spelen in de zon  
zoekend naar een stukje groen,  
waar je nog rustig  
een spelletje met de bal kunt doen.  
   
Kind zijn  
is groeien in het licht van de zomer  
om naar je eigen echo te kunnen luisteren;  
tot je moegeteld aan uren en tijd  
jezelf niet meer herkent in de spiegel  
der volwassenheid.    
Jos Vandromme  

 
HOOR MAAR IK KAN NIET  
Hoor. Maar ik kan niet horen.  
Mijn oren dichtgestopt.  
Mijn adem opgekropt.  
Mijn hart van leegte zwaar.  
Ik ben nog niet geboren.  
Ik ben niet. Niet waar.  
   
Hoor, Maar ik wil niet horen.  
Zou ik uw woord verstaan,  
ik moest uw wegen gaan,  
U volgen hier en nu.  
Ik durf niet zijn geboren  
en leven toe naar U.  
   
Hoor, roept Gij in mijn oren  
en jaagt mijn angst uiteen.  
O stem door merg en been  
verwek mij uit het graf,  
uw mens opnieuw geboren -  
o toekomst, laat niet af.  

 
TROOST    
in handen ben ik  
met gevoel om te strelen  
in handen ben ik:  
troost is mijn naam  
   
achter ogen kijk ik  
in harten van mensen  
achter ogen kijk ik:  
troost is mijn naam  
   
door oren hoor ik  
het verdriet en de vragen  
door oren hoor ik:  
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troost is mijn naam.  
   
van mensen leef ik:  
hun verstaan en begrippen;  
van mensen leef ik:  
Troost is mijn naam.    
Annelou Koens  

 
TOEVERTROUWEN    
Je Toevertrouwen  
aan een ander  
als je kwetsbaar bent.  
   
Je toevertrouwen  
aan een ander  
zonder je uitgeleverd  
te voelen, zonder je  
slechts overgeleverde  
te weten.    
Je eigen gezicht,  
je eigen waarde  
omhoog houden.  
   
Je toevertrouwen  
als je zelf  
niet meer kunt,  
zonder gezichtsverlies.  
   
Dat vraagt om  
mensen die zichzelf  
en elkaar hoogachten.    
Marinus van den Berg  

 
Komt, verwondert u hier, mensen    
Komt, verwondert u hier, mensen  
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,  
ziet dit nieuwgeboren kind!  
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,  
ziet, die 't woord is, zonder pracht,  
ziet, die 't al is, in gebreken,  
ziet,  die 't licht is, in de nacht,  
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.  
   
Ziet, hoe men met Hem handelt,  
hoe men Hem in doeken bindt,  
die met zijne godheid wandelt  
op de vleugels van de wind.  
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden  
zonder teken van verstand,  
die de hemel moet verblijden,  
die de kroon der wijsheid spant.  
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Ziet, hoe tere is de Here,  
die 't al draagt in zijne hand.  
   
O Heer Jesu, God en mensen,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wensen,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij vrij door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood!  

 
Een zegen    
Al wat een mens geluk kan geven  
draag je van binnen met je mee:  
zoek het niet hoog of over zee'  
het staat al in je hart geschreven.  
   
Een stem is het, ons doorgegeven,  
die zegt: Ik zal er zijn voor u.  
Laat je gezeggen, hier en nu,  
en kies de ware weg ten leven.  
   
Wie antwoord aan de stem durft geven,  
weet zich geboren en bemind,  
ontvangt de vrijheid van een kind  
en wordt van anderen een zegen!    
Naar Deut. 30, 11-16  

 
Het grote avontuur  
is tot je laatste uur  
te leven hoe dan ook  
   
't Verleden werd geen rook:  
in boeken brandt zijn vuur  
en blijft nu in de schuur  
   
schijnbaar geen brandstof over,  
geloof nog in de tover  
van het gevorderd uur.  
   
De nacht heeft ook zijn zonnen,  
zijn brailleschrift, het vuur  
der eindeloze bronnen.  
   
Het grote avontuur  
is wachten op elk komen,  
geloven dat jeugddromen  
oneindig zijn van duur.    
Johan Daisne  
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VERLANGEN  
soms haat ik je  
om wat je me aandoet:  
dorsten laat je me,  
omdat ik je even heb geproefd.  
rusteloos jaag ik je achterna,  
je bent steeds verder, achter de horizon.  
een glimp vang ik van je op -  
dan ben je weer weg.  
je drijft me voort  
op een weg die ik niet wil  
   
en toch kan ik niet anders  
dan proberen jouw weg te volgen,  
gehoor geven aan jouw woorden.  
je hebt me aangeraakt  
en ik kan je niet meer wegdenken  
uit mijn leven.  
soms denk ik alleen maar:  
jij  
Wil kamminga  

 
ik zocht jou in de sterren    
Ik zocht jou in de sterren  
Toen ik hen als kind ondervroeg.  
Ik heb jou aan de bergen gevraagd,  
Maar ze gaven mij slechts af en toe  
Eenzaamheid en rust van korte duur.  
Omdat jij er niet was, in de lange avonden  
Bedacht ik de dwaze lastering  
Dat de wereld een vergissing van God was,  
Ik een vergissing van de wereld.  
En toen ik, in het aangezicht van de dood,  
Neen heb geschreeuwd uit al mijn vezels,  
Dat ik nog niet klaar was,  
Dat ik nog te veel moest doen,  
Was dat omdat jij me voor ogen stond,  
Jij met mij naast je, zoals vandaag gebeurt,  
Een man een vrouw onder de zon.  
Ik ben teruggekomen omdat jij er was.    
Primo Levi  

 
Het eeuwige leven    
Het leven begint en het heeft al een doel:  
je moet naar een ander met al je gevoel.  
   
Je moet naar een ander met al wat je bent  
en lukt het je niet, je voelt je miskent.  
   
En lukt het je niet, je slijt aan elkaar:  
je wordt slechts met lijden de liefde gewaar.  
   
Je wordt slechts met lijden in liefde heel groot  
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en dan is daar plots het uur van de dood.  
   
En dan is daar plots het uur van de pijn,  
jouw leven verliest, en toch is dat schijn.  
   
Jouw leven verliest met de dood niet zijn zin:  
wij dansen met jou het hemelhuis in.  

 
Zijt Gij mij?  
Soms denk ik, God  
roep toch niet langer,  
kijk me niet steeds  
zo indringend aan -  
   
soms denk ik, God  
hou niet zo aan  
blijf niet bezig  
laat me met rust -  
   
soms denk ik, God  
waarom altijd  
zo met me doende,  
waarom maak je  
zo'n leven in mij?  
   
Zijt Gij de stem  
die in mij roept,  
zijt Gij in het hart  
dat in mij klopt,  
zijt Gij de adem  
waarvan ik leef;  
uw geest mijn ziel?  
   
Zijt Gij mij,  
mijn diepste wezen  
hele leven?  

 
Niet helemaal 100 procent    
Vanmorgen zag ik haar weer lopen  
in haar wiebel-waggelgang,  
ze is één van de liefste mensen die ik ken  
en ik ken haar nog niet eens zo lang.  
Ze heeft een misvormd gezichtje  
haar ogen zijn bol en dik,  
maar altijd is ze blij en vrolijk  
en ze heeft vaak de grootste schik.  
Ze leeft onbezorgd en tevreden,  
dankbaar voor elk lief gebaar.  
Hoort zij muziek, dan schitteren haar ogen,  
en ze ziet nooit gevaar.  
Maar altijd wordt ze nagekeken en overal herkend,  
want als ze haar zien lopen, in haar wiebel-waggelgang,  
dan zeggen wij met een spottend lachje  
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ach, ze is niet helemaal 100 procent.    
Christine Roos  

 
Al wat ik kan  
is zingen voor U,  
een lied niet groter  
dan het hier en nu:  
al wat het leven  
mij zeggen wil  
zeg ik aan U  
   
al wat ik kan  
is roepen tot U,  
een stem niet groter  
dan het hier en nu:  
al wat mijn adem  
aan woorden vindt  
zeg ik aan U  
   
al wat ik kan  
is uitzien naar U,  
een oog niet groter  
dan het hier en nu:  
al wat de morgen  
mij brengen zal  
dank ik aan U  
   
al wat ik kan  
is zingen voor U,  
een mens niet groter  
dan het hier en nu:  
al wat er ooit  
in mijn lied weerklinkt  
dank ik aan U    
Henk Jongerius  

 
Vriend    
Alles ontgrenzende alles doordringende  
ruimte, vrijheid scheppende vrijheid.  
onbegonnen begin, hier nu  
nieuw beginnende.  
Roekeloos denk ik jou, haveloos roept mijn ver-  
stand jou, oorsprong van mijn geweten.  
Ondoordringbare nacht, niet hier,  
woest en leeg ben je.  
Zwijgende meegaande voetstappen, schaduw van  
schouders, ogen zoekende ogen.  
Ongemaskerde vriend, hoe hier  
nu verschijn je me.  

 
Als het spinnen van een web    
Onopvallend, in de hoek van het raam,  
heeft een spin vannacht een web gemaakt.  
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Talloze fijne draden,  
aanneen geweven tot een geheel.  
Fragiel, sterk, schitterend in het licht.  
   
Onopvallend, in alle hoeken en gaten van de wereld,  
hebben vrouwen de afgelopen jaren een web gemaakt.  
Talloze fijne draden...  
   
Showrilu in India,  
huis aan huis zoek je de armste vrouwen op.  
Je wint hun vertrouwen,  
je brengt ze bijeen,  
vertelt ze over hun rechten,  
leert ze lezen en schrijven.  
Zo geef jij vrouwen eigenwaarde.  
   
Rosita in de Filippijnen,  
je trekt je het lot van de bomen aan.  
Met je dorpsgenoten ben je in actie gekomen,  
hebt petities geschreven, gesprekken gevoerd,  
ja zelfs een vreedzame wegblokkade gehouden.  
Ondanks dreigend geweld hebben jullie voet bij stuk gehouden,  
publiciteit gekregen en zo bereikt,  
dat een houtkapverbod voor de hele provincie is ingesteld.  
Zo behoedt jij het leven.  
   
Janneke in Nederland,  
Je bent een oude stadswijk ingetrokken.  
Vrouwen die misbruikt, werkloos, radeloos zijn,  
heb je uit hun isolement gehaald.  
Je organiseert gespreksgroepen, acties en feesten,  
brengt verschillende culturen met elkaar in contact,  
stille wanhoop en vooroordelen worden doorbroken.  
Zo maakt jij vrouwen bondgenoten.  
   
Zomaar drie voorbeelden  
va talloze fijne draden,  
aaneengeweven tot een geheel,  
waarin vrouwen, alle levende wezens,  
worden opgevangen  
en verbonden met elkaar.  
Fragiel, sterk, schitterend in het licht.    
Lisette van der Wel  

 
Het ei    
God kwam het liefst als oude Afrikaanse vrouw.  
Ze placht je te ontvangen op het erfje van haar hut.  
Daar rolde ze een matje uit onder de mkuyu, de wilde vijgeboom.  
Ze groette van terzij, gezeten op de grond, haar dunne benen  
zedig onder het nietig lijf. Vervolgens klapte ze zachtjes  
in haar dorre handen: zuchtjes wind die de vogels in de boom  
tot haar getuigen riepen. Dan zei ze,"dag, vader!"  
en vroeg, ogen omlaag, naar het welzijn van haar gast.  



36 
 

Die zei dat het hem goed ging ofschoon hij bij het zien van dit  
Hoogstzuiver Wezen daar behoorlijk aan  
begon te twijfelen. Daarna vroeg hij naar haar welzijn.  
Ach, 't ging wel; alleen die verkoudheid, die ging er  
nooit meer uit. Maar zo heeft ieder mens wel wat. Ze kwam  
morgen vroeg graag naar de mis. Ten afscheid gaf ze hem een ei.  
Meer had ze niet. Hij nam het aan. Het woog als lood.    
Mathieu Schoffeleers  

 
GEBED VANWEGE DE LEEFTIJD    
Ik ben te vol voor uw volledigheid  
en te diepzinnig  voor uw aanraking. Massief en  
eeuwig ben ik, geef mij tijd,  
liefde alleen kan maken dat ik zing.  
   
Liefde kent holten waar de tijd ontstaat  
en tijd is oppervlakte, huid en haar;  
liefde, dat rukt de volte uit elkaar, maakt grote  
grotten waarin God weerkaatst.  
   
God van de liefde, geef mij tijd, geef mij tijd.  
De snelle beweging van de dingen.  
De stroom, de adem der veranderingen waarin  
gij als licht op het water zijt.  
Holte van de herhaling wagenwijd. Iedere morgen nieuw liederen zingen.  

 
NU DE GROTE DINGEN VERDWIJNEN    
Nu de grote dingen verdwijnen worden  
de kleine groot: wat zonlicht op de gordijnen,  
een appel, een snee vers brood.  
   
Met hoeveel overbodigs maken we ons  
leven stuk: er is zo weinig nodig voor wat  
eenvoudig geluk.  
   
Zó zou ik oud willen wezen, klein bij de  
grote dood: een goed boek om te lezen, een  
appel, een snee vers brood.    
Garmt Stuiveling  

 
Waarom ik leef  
kan niemand zeggen.    
De dogma's falen:  
ijs geworden nu een  
stroomversnelling leven  
heviger doet stromen.  
   
De nieuwe goden: winst,  
prestatie, nut, gezondheid  
zijn niet groter dan vandaag.  
Met dat ik ouder word  
verdampen ze en klinken hol.  
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Krampachtig wil  
nieuw denken mij tot  
rust verleiden als alles  
wankelt, menselijkheid  
verdroogt, vermorzeld wordt  
door politiek, bedachtzaamheid  
of angst, onzekerheid,  
belangen, machteloos  
wachten en intussen,  
waarom leef ik?  
   
Met Abraham staar ik  
omhoog, herinner mij  
de sterrenvolle hemel  
in het zuiden. Toekomst  
is al waarvoor ik ben.  
   
Die mij riep te zijn  
net als Hijzelf of Zij:  
belangeloos te zijn  
voor mensen, zwijgend,  
vragend niet; te zijn  
voor mensen. -desnoods  
maar nutteloos - te zijn  
voor mensen tot wellicht  
toch achter, met mij, na  
mijn leven, leven aan  
geboren mensen wordt gegeven  
toch niet zonder mij, een bijna-god,    
Theo Buysman  

 
Het woord is zaad    
Een woord is o, zo gauw gezegd,  
maar denk: waar komt dat woord terecht?  
't Is als een klein onooglijk zaad  
dat stil verborgen wegen gaat.  
   
Een woord van goedheid of venijn:  
't maakt mensen groot of... kraakt ze klein;  
't kan zijn een woord dat stil vergeeft  
waardoor een mens opnieuw weer leeft.  
   
Soms is het woord een goede raad  
ofwel een striem die mensen slaat...  
per telefoon een lieve groet  
die eenzaamheid verdwijnen doet.  
   
Een woord kan zijn als een gebed  
dat nieuwe wegen open zet;  
een brug naar God voor 't hart dat lijdt.  
zo'n woord dat overstijgt de tijd.  
   
Hoe kostbaar is de taal, het woord  
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de ene spreekt... de ander hoort...  
Heer, laat ons luisteren en verstaan  
en maakt ons woord tot kostbaar graan.    
Margaretha Pijpers    

 
Trouw    
Trouw ontkiemt  
waar mensen kiezen voor elkaar.  
Trouw is een woord  
dat gegeven blijft  
een huis van beschutting.  
Trouw blijkt  
in nabijheid en ontferming.  
Trouw biedt blijvend  
grond en vergezicht,  
houdt stand  
in de hitte van de dag  
en sterft niet  
wanneer het winter wordt.  
Trouw geeft niet op,  
trouw stelt niet teleur,  
trouw is vasthoudend  
en blijft geloven.  
Trouw voedt zich met de waarheid,  
leeft van liefde  
en geeft zich als genade.  
Trouw vraagt om vertrouwen,  
trouw wil duren  
en wekt toekomst.  
Trouw maakt groot  
en deelt zich uit als zegen.  
Trouw leeft  
van de lange adem  
van God zelf.    
Sytse de Vries  
   

 
GEDICHT VAN DE SCHEPPING:    
In het begin was het donker,  
er was geen zon en er was geen maan,  
er was geen zee om in te zwemmen,  
er was geen land om op te staan.  
De hemel was zwart, de aarde was leeg.  
De hemel was zwart, de aarde was leeg.  
   
Maar plotseling stak God het licht aan.  
Toen scheen de zon en het werd licht,  
met duizend sterren aan de hemel,  
want dat vond God een mooi gezicht.  
De hemel was blauw, de aarde was leeg.  
   
En God verdeelde toen de aarde  
in heuvels, meren, zee en strand.  
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Toen was de zee voor alle vissen,  
en voor de dieren was het land.  
   
Op de heuvels bloeien de bloemen,  
er zwommen zwanen in het meer,  
er liepen herten door de heide  
en in de bossen sliep een beer.  
De hemel was blauw, de aarde was groen,  
De hemel was blauw, de aarde groen.  
   
Maar op een dag zag God dit alles  
en vond de aarde niet volmaakt,  
en daarom heeft hij toen als laatste  
er nog iets prachtigs bij gemaakt.  
Hij maakte een man en hij maakte een vrouw,  
en God maakte mij en God maakte jou ...  
jou ... jou ...  

 
toch blijven leven    
"Hopen is toch blijven leven  
in de vertwijfeling,  
en toch blijven zingen  
in het duister.  
Hopen is weten dat er liefde is,  
is vertrouwen in het morgen,  
is in slaap vallen  
en wakker worden  
als de zon weer opgaat.  
Is bij de storm op zee  
land ontdekken.  
Is in de ogen van de ander  
lezen dat hij je heeft verstaan.  
   
Zolang er nog hoop is  
zolang is er ook bidden  
en zolang zal god je  
in zijn handen houden.    
H. Nouwen  

 
Het Rijk der hemelen    
Onze Vader de in de hemel zijt  
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is  
een koninkrijk dat mijn huis is  
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven  
waar dan ook  
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood  
waar de wind in de bomen en het vuur in huis  
vergeving van alle schuld is  
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde  
dat zonder mij braak zou liggen  
een plek die mij niet in verzoeking leidt  
die mij verlost van angst.    
L. Gerritsen  
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Bouw op ons    
O Heer,  
gebieder, onze God,  
   
waakzaam en oplettend  
dienen wij te zijn  
in de verwachting van uw komst.  
   
Messias,  
zoon van God,  
bevrijdend mensenkind,  
   
als er geklopt zal worden  
dat wij niet slapen  
in sleur en schuld,  
   
maar wakker  
en bewegelijk  
Uw naam begroeten!    
W. Barnard  

 
  
Voortdurende opstanding  
  
deze oude geteisterde verscheurde aarde vol schreeuwende mensen en kinderen  
oorlogen rampen leven verkracht en vernietigd verwoesting geweld  
overstroming vervuiling water is te veel of te weinig  
dorst en verlangen tranen van angst en verdriet  
moord en doodslag vuur geweren kanonnen  
brandende haat egoïsme en strijd  
verstikkende lucht beklemming  
grote benauwdheid en rook  
zwart is het donker  
stilte  
dood?  
stilte  
in het eerste licht  
storm bries ochtenddauw  
in zuivere lucht vrij ademen  
stralende zon vreugde en juichen  
warmte en vreugde vuur vol van de Geest  
opstaan lopen over water tranen van vreugde  
eb en vloed leven stromend water de regenboog in de wolken  
groen in de velden bloeiende bloemen spelende dieren rotsen doorbroken  
deze wereld onze vruchtbare moeder aarde mensen en kinderen samen hand in hand  
  
Riemke de Groot 
  
  

 
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners  
dan zouden er 565 Aziaten zijn,  
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85 Afrikanen, 210 Europeanen,  
80 zuid-Amerikanen en 50 Noord-Amerikanen.  
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners  
Dan zouden er 700 niet-blanken wonen  
en 300 blanken.  
Er zouden 300 christenen zijn,  
159 gekleurd en 141 blank.  
Er zouden 700 mensen anders geloven of niet geloven.  
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners  
dan zouden 700 mensen niet kunnen lezen of schrijven.  
500 zouden er hongerig  
of met onvoldoende voedsel naar bed gaan.  
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners  
dan zou de helft van het inkomen "verdiend"  
worden door 60 mensen.  
En de overige 940 mensen zouden  
het met de andere helft moeten doen.  
Wanneer dit de situatie in ons dorp zou zijn,  
zou ons dat te denken geven.  
Maar het is in feite ons dorp -  
want het is onze wereld  
en zo groot is die ook niet meer...  

 
kerk zijn:    
Kerk zijn de mensen,  
muren zijn de horizon  
en het dak dat zijn de sterren.  
God, als dat eens kon!  
   
Kerk heeft geen gebouwen nodig  
is als een vogel vrij.  
Torens die zijn overbodig:  
jij, jij hoort erbij.  
   
Kerk is niet waar mensen komen  
overal vandaan,  
kerk gebeurt waar mensen dromen  
van een nieuw bestaan.  
   
Stenen slijten met de jaren,  
't sterkste huis stort in.  
Liefde blijft haar glans bewaren,  
liefde overwint.  
   
Kerk zijn de mensen,  
muren zijn de horizon  
en het dak dat zijn de sterren.  
God, als dat eens kon!  

 
Een schat    
Iedere golf van de zee,  
die wild op het strand wordt gesmeten,  
brengt wel iets moois voor je mee;  
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maar wat - dat kun je niet weten.  
Want als een verborgen schat  
in het zoute water zal drijven  
en als de golf uit elkaar is gespat,  
op het strand zal achterblijven:  
een schelp, een stuk hout  
of een zeeroversmes,  
je komt er van alles tegen.  
Misschien op een dag zelfs  
een brief in een fles.  
Wat heb jij van de zee gekregen?    
N. Kuiper  

 
EEN BIJZONDERE REIZIGER    
Als je maar ziet  
wat er te zien valt.  
   
Als je maar niet vervreemdt,  
langzaam dichtslibt.  
   
Ogen heb je,  
ogen in je hoofd,  
ogen in je ziel.  
   
Als je je maar verwondert.  
Het licht, het water, alles  
had er ook niet kunnen zijn.  
   
Je verwondert.  
Zolang je je verwondert,  
leef je, ben je mens.    
Hans Bouma  

 
VERSTOORDE DROOM    
Bouw geen vesting  
sluit je niet af  
   
hoe onveilig  
hoe kwetsbaar zul je zijn  
   
blijf in gesprek  
met jezelf, met anderen  
   
wees nieuwsgierig  
stel vragen  
   
schep ruimte  
neem in overweging  
   
mens ben je toch  
mens onderweg  
   
bouw geen vesting  
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sluit je niet af  
   
je komt in ademnood  
je begraaft jezelf.    
Hans Bouma    

 
ALSMAAR OUDER    
jouw gang gegaan  
jouw leven geleefd  
jouw gezicht laten zien  
   
mens geworden  
mens als nooit tevoren  
onmiskenbare mens  
   
licht koestert je  
wind streelt je huid  
bomen groeten je  
   
zo prachtig ben je ook  
mens rijk in jaren  
mens rijk aan leven  
mens  
Hans Bouma  

 
TIJD    
Tijd om te werken  
tijd om te rusten  
   
tijd om te zaaien  
tijd om te oogsten  
   
tijd om te feesten  
tijd om te rouwen  
   
tijd om te spreken  
tijd om te zwijgen  
   
tijd om te luisteren  
tijd om te praten  
   
tijd voor jezelf  
tijd voor de eeuwige    
Marinus van den Berg  

 
   
TOT HET EINDE EEN THUIS    
mensen  
die tijd voor je hebben  
   
geen voorbijgangers  
maar geïnteresseerden  
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mensen  
die zichzelf overslaan  
   
alleen jouw verhaal  
willen horen  
   
mensen  
die bescheiden zijn  
   
toenadering zoeken  
naast je staan  
   
mensen  
al was het er maar één.    
Hans Bouma  

 
PERSPECTIEF    
Mens was je  
indrukwekkend  
mens  
   
zoals jij leefde  
leefde en liefhad  
   
onherroepelijk  
je naam  
   
onuitwisbaar  
je gezicht  
   
mens was je  
voorgoed mens    
Hans Bouma  

 
ER TUSSEN BLIJVEN    
Er tussen blijven,  
dat is niet alleen verlangen,  
een wens  
om niet alleen te raken,  
om nog te mogen blijven deelnemen  
aan het leven,  
om gezien te worden als een  
mens van waarde en betekenis.  
   
Er tussen blijven,  
kan ook een uitnodiging zijn:  
sluit je niet af,  
stoot anderen niet zomaar weg,  
tracht niet alleen met jezelf  
bezig te zijn,  
probeer je ook te richten  
op anderen  
probeer een geïnteresseerd  
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mens te blijven,  
zie goede dingen in de mensen  
om je heen.  
   
Zo vaak blijkt  
dat wie geeft ook ontvangt.    
Marinus van den Berg    

 
Herinner je 't licht    
in ieder seizoen  
   
't lentelicht  
't licht in je jeugd  
   
't zomerlicht  
't licht in de kracht van je leven  
   
't herfstlicht  
't licht dat je de nerven, de krachtlijnen,  
het geheel, laat zien  
   
't winterlicht  
   
op de kortste dag  
in de nacht wordt  
nieuw licht geboren  
onze Hoop.  
   
Herinner je 't licht    
in ieder seizoen  
   
't licht dat je mocht zijn  
voor kleinen kwetsbaren  
   
't licht dat mocht  
branden op de lantaarn  
voor die de weg zochten  
in het midden van het leven  
   
't licht dat je  
bent voor mensen  
in de kou.  

 
Jezus    
met een menigte vrienden (ook vriendinnen)  
door galilea's dorpen en steden trekkend  
heeft hij zieken genezen en verhalen verteld  
over de hartstocht van de eeuwige god voor de wereld  
   
privileges van de ontwikkelde stand telden niet voor hem  
hij telde dagloners en tollenaars onder zijn gezelschap  
waar gebrek aan voedsel of drank aan het licht trad  
deelde hij vissen brood en wijn uit voor velen  
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de macht van machthebbers verachtte hij  
machtelozen heeft hij de aarde beloofd  
zijn thema: de toekomst van god op aarde  
het einde van heerschappij van mensen over mensen  
   
in een patriarchale wereld bleef hij de zoon  
en een pleitbezorger van onmondige vrouwen en kinderen  
wilden galileërs hem soms tot koning verheffen? hij nu  
ging op naar Jeruzalem: regelrecht in de val van zijn tegenstanders  
   
op een ezelsveulen kwam hij gereden - messias van kleine luiden;  
de vingers van een lichte vrouw voltrokken de zalving aan hem..  
gauw van slag gauw verrukt volgden hem vrienden leerlingen  
om bij zijn aanhouding radeloos onder te duiken in het donker  
   
over zijn zwijgen heen rolde het snelle proces  
een afrikaan sleepte voor hem de balk naar de executieplaats  
urenlang hing hij aan het kruis: foltering met dodelijke afloop  
drie dagen later de onvoorziene wending  
   
in plaats van zich stil terug te trekken in het betere hiernamaals  
trad hij opnieuw tevoorschijn in het bittere hier en nu  
voor de lange mars door de vele doolhoven  
van volken kerken en onze onheilsgeschiedenis  
   
vaak bekruipt ons nu de angst dat hij al  
lang verdwaald en verkeerd gelopen is  
ontmoedigd verdwenen voorgoed misschien - of verbreekt  
hij nog eenmaal (zoals eens met Pasen) de ban?  
   
en dus vertellen we verder over hem  
de verhalen van zijn rebelse liefde  
die ons opwekken uit de dagelijkse dood -  
en voor ons blijft: wat er nog mogelijk zou zijn.    
Kurt Marti  

 
psalm van de vrede    
Tegenwoordig gaan de wereldvoeten  
over asfaltstraten, zij bewandelen  
de weg van het geweld.  
Maar het hart der nederigen  
is sterker dan de tanks.  
   
Niet van buiten komt de vrede  
tot de mensen; niet met behulp van  
kernwapens wordt zij geconstrueerd,  
noch geschapen door regeringsverdragen.  
Zij leeft in het hart van het heelal,  
en alle dingen jagen vrede na.  
   
Zij zal komen met het morgenrood  
in deze gekwelde, afgematte wereld.  
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Zij wordt gebracht door de handen  
van de eenvoudige mensen,  
de nederigen en armen der aarde.  
Door een kinderhand wordt zij aangereikt  
en begeleid door de muziek van een moedige jeugd.  
   
Vrede zal zijn als de dauw  
voor deze uitgedroogde aarde.  

 
Ik zwijg tegen u Heer.  
Nu vraag ik niet meer.  
Waar we om baden dat verloren we,  
en waar we bang voor waren  
dat kwam op ons af.  
Licht werd nacht voor onze dromen,  
en op de velden bevroor de vrede.  
Er is nog lawaai, er is lawaai  
aan de rand van de doodschaduwafgrond.  
Ik zwijg tegen u.  
Tegen uw vier letters.    

 
Ieder die de mogelijkheid heeft te protesteren  
tegen de mensen in zijn huis, en niet protesteert,  
die wordt voor de mensen in zijn huis  
aansprakelijk gesteld.  
   
Ieder die de mogelijkheid heeft te protesteren  
tegen de mensen in zijn stad en niet protesteert,  
die wordt voor de mensen in zijn stad  
aansprakelijk gesteld.  
   
Ieder die de mogelijkheid heeft te protesteren  
tegen de hele wereld, en niet protesteert  
die wordt voor de hele wereld aansprakelijk  
gesteld.  

 
'DE DROOM VAN EEN GEMARTELDE'    
In de Kerstnacht had ik een droom...  
Ik droomde, dat ik over het strand liep  
samen met de Heer.  
   
Ik keek om en ik zag daar  
twee sporen zich aftekenen in het zand:  
het ene was van mij, de andere die van de Heer,  
zo zijn we samen blijven lopen,  
tot aan het einde van mijn lijdensweg.  
   
Toen keek ik weer om  
en ik zag dat op zekere plaatsen  
er maar één voetafdruk was ...  
en die plaatsen stemden juist overeen  
met de moeilijkste dagen van mijn leven:  
de dagen van de grootste vertwijfeling,  
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en de grootste angst  
en de ergste pijn.  
   
Ik vroeg Hem toen:  
'Heer, u hebt mij gezegd al de dagen  
van mijn leven met mij te zijn ...  
waarom hebt u mij ALLEEN gelaten  
op de ergste momenten?'  
   
En de Heer heeft me geantwoord:  
'Mijn kind, ik heb je gezegd,  
dat ik met je zou zijn  
gedurende de hele tocht  
en dat ik je geen minuut alleen zou laten.  
Ik heb je niet in de steek gelaten:  
de dagen waarop je maar ‚‚n spoor kon zien  
in het zand, waren de dagen  
waarop ik je heb gedragen.    
Ademar de Borros  

 
ADVENT    
Zeg me  
'wanneer is het advent?'  
   
als de gevangenen uit hun kerkers komen  
getekend  
maar vrij ...  
   
als de wonden  
van de gemartelden zich sluiten  
en genezen ....  
   
dan is het advent  
   
Zeg me  
'wanneer is het advent?'  
   
als het land  
toebehoort  
aan hen die het bewonen  
en het loon van de arbeid  
aan hen  
die het verdienen  
   
dan is het advent  
   
Zeg me  
'wanneer is het advent?'  
   
als de verslagenen  
zich weer oprichten  
als de dorstenden  
uit de bron kunnen drinken  
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als de zieners  
gelukkig zijn en dromen  
   
als onze moeder aarde  
plaats heeft voor allen  
en wij, mensen, haar verzorgen  
als ons kind ...  
   
als niemand meer  
hoeft te sterven  
een erbarmelijke dood  
door de machthebber    
dan is het advent.  
  Fr. en U. Barth  

 
Ballade van de woorden    
Het was een nacht waarin ik sliep  
het was een nacht van dromen  
toen iemand mij bij name riep  
dat ik, maar waar? moest komen.  
   
Ik heb aan 't raam mijn oor gelegd,  
ik hoorde wind en bomen.  
Geen stem heeft mij de plaats gezegd  
waar ik ooit aan zou komen.  
   
Ik ben gegaan, op woorden uit,  
ik kocht er duizend zeven  
zij klonken snel en laag en luid  
ook zacht en om het even.  
   
Een vroege morgen, ver van her,  
een dag op dood en leven  
heb ik in boeken van papier  
die woorden opgeschreven.  
   
Ik liet ze daar, ik ben gegaan  
om één nieuw woord te vinden -  
het kortste eind, de lange baan  
onder de groene linden,  
   
een rechte straat, een kromme sloot  
gehold gefietst gevaren -  
maar alle woorden klonken dood  
alsof ze stenen waren.  
   
Een stemmenwirwar in de lucht  
een rots van dove oren  
een hemelpoort van loos gerucht  
een omgestortte toren.  
   
Een landschap uitgewoond en zwart  
o verre plaats verzwegen  
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met zeven lampen in mijn hart  
zal ik nog duizend wegen  
   
zal ik nog gaan tot waar jij bent  
de droom mij meegegeven  
de stem die mij bij name kent -  
tot waar de woorden leven.  
   
Het was een huis waarin ik sliep -  
waar zeven lampen hingen.  
Ik droomde dat een woord mij riep.  
Ik hoorde mensen zingen.  

 
Gekruisigd    
Jij die daar hangt  
- ze zeggen: God -  
je bent kapot  
gebroken door je kruis.  
   
Ben jij Gods Zoon?  
Is Godverlatenheid je loon  
voor 't dragen van je kruis?  
   
Welk leed heeft je overmand?  
Er zit een spijker in je hand  
geklonken aan je kruis.    
Je ging zo troosteloos verloren.  

 
Kon ik vleugels uitslaan als een duif,  
ik vloog weg, zocht een plek om te nestelen;  
O, ver zou mijn vlucht zijn, ver weg  
ik was in de woestijn eer de nacht viel  
ijlings wist ik beschutting te vinden  
van de rukwinden af, van de storm.  

 
Wat nodig is? Heiligheid.  
Gewoon wat die monniken hadden  
die het etmaal te barsten baden  
als een ontkiemend zaad.  
   
Heiligheid, niet meer weten  
wie er gelijk heeft, God  
liefhebben heden,  
hier in deze stad,  
   
een porie in haar huid zijn  
waardoor zij ademhaalt,  
een molen die langzaam maalt,  
een wateruurwerk, een tijdsein,  
   
ebbe en vloed, mijn en dijn,  
schepping, zo vanzelfsprekend, -  
iemand die rekent met kwaad en goed.  
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Het een om te weten,  
het andere om te doen.  
Tot er een is verzoend  
en het ander vergeten.  

 
Het lied van kennis inkomen en macht    
Een lied tegen de wijzen  
die wijs zijn voor zichzelf,  
die denken en bewijzen  
ten bate van zichzelf.  
dat zij zich herbezinnen  
op God die Schepper is  
en die van den beginne  
een bron van wijsheid is.  
   
Een lied tegen de rijken  
die rijk zijn zondermeer,  
die enkel nog bekijken  
het spel van meer en meer.  
Dat zij in deze dagen  
nog de Messias zien  
in mensen die geslagen,  
gedeerd zijn, ongezien.  
   
Een lied tegen de sterken  
het volk van stand en staat,  
die aan hun status werken,  
gedreven zonder maat.  
Dat zij niet tegenstreven  
de Geest van alle tijd,  
die over alle leven  
haar kracht heeft uitgespreid.  
   
Een lied voor alle mensen  
die hier verzameld zijn  
en die niet anders wenzen  
dan broer en zus te zijn.  
Kom armen en kom rijken  
en maak geschiedenis:  
dat wij weer leren kijken  
naar wie de minste is.    
A. Bosch  

 
God is altijd open    
Er zijn zo van die dagen  
dat je, je loopt af te vragen  
waar kan ik terecht  
als ik mee eenzaam voel.  
Je kan altijd nog  
naar een kroegje  
of een koffiehuis  
maar dat gaat meestal niet zo  
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als je met je ziel  
onder je arm loopt.  
Dan heb je ook nog het Riagg,  
heel fijn,  
maar dat is na vijven gesloten  
en  
je moet er geschikt voort zijn.  
Verdriet komt tenslotte altijd  
om twee minuten over vijf.  
Sommigen kiezen  
voor een andere werkelijkheid,  
die van de kerkelijkheid.  
Want de Heer is tenslotte altijd open,  
zelfs al is de kerk gesloten...    
H. Groenendijk  

 
Stil kijk ik voor mij uit.  
Gebonden  
aan de grond.  
Gebonden  
aan mijn lot.  
   
Stil kijk ik voor mij uit.  
Niet vleugellam.  
Toch niet.  
   
Stil kijk ik voor mij uit.  
Diep in mij  
is de stem  
van mijn  
verlangen  
om omhoog te komen  
vrij te raken  
mijn lot, deze grond.  
   
Geest Vogel  
die Liefde bent,  
bevrijdt mij  
opdat ik  
nieuwe grond vind.  
M v.d. Berg  

 
Verhaal    
Voor ons zijn er geen zekerheden, geen ster  
die onze reis markeert, geen beslissende droom  
om een gewond hart gerust te stellen  
of ons te waarschuwen  
wanneer het tijd is om verder te trekken.  
De herders,  
lastiggevallen, krijgen antwoord op de vragen  
die nooit ben hen zijn opgekomen.  
Hun wordt gezegd waar ze heen moeten  
en waar ze naar moeten zoeken.  
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Wij gaan tastend onze weg,  
die niet door engelen wordt verlicht,  
en vragen ons af: "hoe ver?"  
Maar in het verhaal ontdekken wij  
wie we zijn:  
aan de baby is niets verteld,  
hij kan alleen maar langzaam  
toegroeien naar het visioen  
via het gekleurde samenstel  
van aanraking, smaak en geluid;  
vanuit zijn behoeften leert hij bidden  
en gaat hij de weg van het vlees,  
duistere list waardoor God is en schenkt alwat we weten.    
J. Dines  

 
kerstkind    
Nu is het nog nacht -  
het is stil  
donker  
slechts hier en daar  
een ster aan de hemel  
   
De aarde rust  
de zaadjes in de grond  
wachten  
een laagje sneeuw  
ligt op het land -  
   
Een kerstkind huilt  
ook jij bent klein  
een kind van God  
   
Je mag groeien  
bloeien  
veel vruchten dragen  
   
straks...  
als de winter  
voorbij is gegaan.  

 
Waarheid    
De jaren nemen toe, de waarheid ook,  
maar waarheid kan niet altijd worden  
uitgesproken, - er is achter de woorden  
altijd een voorbehoud, een aandacht voor  
   
de ander die het meest eigene moet  
dempen, die afstand eist van zelf te wezen  
zonder verlies, want in gelovig weten  
dat ook de ander het andere hart behoedt.  
   
Soms zou ik willen dat het anders was,  
lichter, en niet altijd moeten denken:  
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als ik echt eerlijk ben, doe ik vaak pijn.  
   
Maar leven kan niet anders, denk ik dan.  
Het is altijd bijna, altijd een wenken  
naar iets dat is daarom toch kan zijn.  

 
Enkel een roos als steun    
Ik richt een kamer voor mij in in de lucht  
tussen de acrobaten en de vogels:  
mijn bed op de trapeze van het gevoel  
als een nest in de wind  
op het uiterste puntje van de tak.  
   
Ik koop mij een deken van de allerzachtste wol  
van zachtgekuifde schapen die  
in het maanlicht  
als glanzende wolken  
over de vaste aarde gaan.  
   
Ik sluit mijn ogen en hul mij in  
in het vlies van betrouwbare dieren.  
Ik wil het zand onder de kleine hoeven voelen  
en het klikken van de grendel horen  
die de staldeur 's avonds sluit.  
   
Maar ik lig in vogelveren, hoog in de leegte gewiegd.  
Het duizelt mij. Ik slaap niet in.  
Mijn hand  
zoekt houvast en vindt  
enkel een roos als steun.  
  

 
PINKSTEREN    
Er komt een tijd  
dat alle afgoden,  
de mensen aangepraat,  
zullen vallen en  
niet meer opstaan.  
   
Er komt een tijd  
dat jonge mensen,  
verkommerd in hun jeugd,  
zullen hongeren en dorsten  
naar een woord uit de diepte  
naar een lied van binnen.  
   
Er komt een tijd  
waarin de Geest  
zo ongrijpbaar als Hij is,  
mens en wereld zal vernieuwen -  
waarin het leven om zijn ziel  
wordt geëerbiedigd en geëerd -  
om God, het heilig hart.    
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Peer Verhoeven  
 

EXODUS    
Ze hebben ons naar buiten gejaagd  
in nachten, waarin de manen stierven.  
Geduldig droegen we het kruis,  
dat ze uit leugen, geweld en foltering  
voor ons getimmerd hebben  
en onder de slagen van hun geweerkolven  
zakten we niet slechts drie keer in elkaar -  
ons kwam op de eindeloze wegen vol graven  
geen Simon van Cyrene tegemoet.  
   
Wie onder jullie levenden kan zeggen,  
dat hij ons gezien heeft?  
Wie onder jullie doden kan zeggen,  
dat hij zijn broeder heeft herkend?  
Alleen de moeders vermoedden  
vanachter door leed geblindeerde ramen  
onze uittocht  
en van hun lippen ontsnapten geschrokken  
gebeden het duister in.  
   
Ingesloten door de nacht trokken  
we weg uit alle steden  
en met ons ging ook de herinnering.  
We hadden dorst,  
de herinnering heeft ons laten drinken,  
we hadden honger,  
de herinnering gaf ons Jobseten,  
en als we moe waren  
heeft de herinnering uit distels  
een bed voor ons gespreid.  
   
We waren blind,  
de herinnering schiep voor ons de illusie,  
we waren doof,  
de herinnering was voor ons muziek van cherubijnen,  
we waren naakt,  
de herinnering leende ons de gedeelde mantel van de troost.  
We waren onschuldig  
en de herinnering liet ons nimmer  
in Gods ogen schuldig worden.  
   
Ze hebben ons naar buiten gejaagd  
in nachten, waarin de manen stierven,  
en om ons heen loeide vijandig  
een woud van bajonetten.    
Horst Bienek  

 
Woorden vlammen op,  
taal viert hoogtij,  
vreugde stijgt ten top.  
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Woorden, niet verstaan,  
slaan naar binnen,  
steken ieder aan.  
   
Machtig wordt de Geest,  
maakt het leven  
tot een vurig feest.  
   
Woorden geven hoop,  
scheppen ruimte,  
woorden worden brood.    
Hans Bouma  

 
LIED VAN ROEPING: OVER EN WEER    
Verborgen vuur, een sterk vermoeden.  
Verwaaide flarden van een lied.  
Voldoende om de hoop te voeden  
op 't rijk waarin God zelf voorziet.  
   
Als wij in machteloze woede  
vertwijfeld vragen waar God blijft,  
komen soms mensen als geroepen  
om stem of hand van God te zijn.  
   
De Geest wil in de harten wonen.  
Van jong tot oud, van laag tot hoog  
spelen wij in op wat gaat komen.  
Pijlen van vrede op Gods boog.  
   
Wij mogen sprekend op God lijken.  
Hij brengt ons samen in een kring,  
waar wij elkaar de handen reiken:  
de laatste wordt steeds eersteling.  
   
De rollen zijn ons voorgeschreven:  
de koning komt als één die dient  
om machtigen de les te lezen,  
de armen delen in de winst.  
   
Wij scholen samen rond de Schriften.  
de weg wordt vóór ons uitgelegd,  
woorden doorbreken onze driften.  
Mens Gods, uit duister opgedregd.  
   
Vermenigvuldig dan de vreugde  
waarmee gij rijk gezegend zijt,  
om in de wereld te getuigen  
van liefde en gerechtigheid.    
Henk Abma  

 
Genesis    
Het was de zesde dag. Adam stond klaar.  
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Hij zag de eiken met hun volle greep  
in het niets. Macht is een kwestie van  
vertakkingen.  
hij had de bergen gezien,  
opbergruimtes van  
alleen maar zichzelf, hoge  
leegstaande kelders.  
En herten. Met poten zo dun als  
stethoscopen  
stonden ze te luisteren aan de borst  
van de aarde,  
en zodra ze iets hoorden, liepen ze  
weg,  
de uitvinding van het pizzicato  
met zich meenemend,  
verten in. Herten.  
En hij had de zee gezien, het laden  
en het lossen van drukte,  
waar je rustig van werd. En de lege,  
hetzerige gebaren  
van de wind, van kom mee, kom  
mee, en niemand volgde.  
En diepte, afgronden waar je  
moeilijk van werd. En zwijgen,  
want dat deed het allemaal, en te  
groot zijn.  
En toen zei God: en nu jij. Nee, zei  
Adam.    
H. de Coninck  

 
Opstanding    
Mijn vader is een steen  
geworden, zwart en groot  
en even eenzaam  
als de dood.  
   
Zijn naam stamelt zacht  
door het harde marmer heen  
maar het wachten  
hoor ik alleen.  
   
Het bonst  
tegen het gonzen van zon  
die weer opnieuw begon  
en op de graven knielt.  
   
Mijn vader,  
die van schepen hield,  
en van de zee.    
F. Oosterwijk  

 
Ik kom al jaren niet meer buiten  
en ik ben toch nog goed ter been,  
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ik zit al jaren op de bank hier  
met m'n verleden om me heen.  
Ik ga beslist niet meer de straat op  
en helemaal niet op bezoek.  
Ik sterf al meer dan duizend doden,  
die twintig meter naar de hoek.  
Moet ik dan echt alles vertellen,  
alle pijn en het verdriet.  
Ik zit soms zomaar wat te huilen  
en waarom, ik weet het niet.  
   
Ik ben een kind van joodse ouders.  
Toen de Duitsers kwamen was ik tien.  
Ik ben naar Friesland toegebracht.  
Ik heb m'n ouders nooit meer gezien.  
Daar in het noorden was ik veilig,  
dat zei de illegaliteit.  
Maar ik bleef altijd op mijn hoede,  
op het ergste voorbereid.  
Wat een gruwelijke jaren,  
zo alleen en onbemind,  
tussen stugge boerenzonen  
bleef ik toch dat vreemde kind.  
   
's Avonds keek ik in de spiegel,  
ik zag het zelf, 'k werd langzaam groot;  
volle lippen mooie borsten,  
maar in de schaduw van de dood.  
O mijn God, ik wil niet sterven  
zonder de liefde van een man,  
maar als de Duitsers me straks vonden,  
nou, dan ging ik er dus an.  
Om toch ‚‚n keer mee te maken  
heb ik de jongste boerenzoon verleid.  
Ik dacht: dan kan ik daarna doodgaan,  
maar na een maand werden we bevrijd.  
   
En daar zat ik met mijn minnaar  
en nog wel ‚‚n die mij aanbad.  
We trouwden, omdat hij dat wilde.  
We trokken samen naar de stad.  
Wat ik hoopte daar te vinden:  
vader, moeder, ome Daan,  
die bleken na een half jaar wachten  
op de dodenlijst te staan.  
We zijn een kledingzaak begonnen,  
we hebben dag en nacht gewerkt.  
Misschien dat ik toen veel verdriet had,  
maar ik heb er zelf niets van gemerkt.  
   
Altijd maar werken in de winkel,  
nauwelijks vrienden, ook geen kind.  
Altijd samen met die man,  
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die ik voor ‚‚n keer had bemind.  
Het was niet zo dat ik hem haatte.  
Nee, het was meer een soort verbond.  
En soms streelde ik zijn haren,  
zoals je lief bent voor een hond.  
En toen ineens, acht jaar geleden,  
kwam alsnog bij mij de klap.  
Het was de eerste week in mei,  
ik dorst de deur niet uit, geen stap.  
   
Als iemand in de verte schreeuwde,  
was ik net een bevend riet.  
En ik voelde me verzuipen  
in een veel te groot verdriet.  
En m'n allergrootste angst was,  
dat hij zou zeggen: "dit kan niet thuis".  
Dat hij me heel ver weg zou brengen,  
voor altijd naar een gekkenhuis.  
Maar in het diepst van mijn ellende,  
zat hij naast me, keek me aan  
en zei: "je mag me nooit verlaten",  
alsof ik van hem weg zou gaan.  
   
En zo bleven we maar zitten  
op de bank, zo met z'n twee.  
Ik heb dagen zitten huilen  
en hij huilde met me mee.  
En zo leven we al jaren,  
ja de winkel is verkocht.  
Nee, we hebben sinds die dagen,  
geloof ik, niemand meer bezocht.  
Hij zegt soms zomaar in de stilte,  
zo ineens "dag lieve vrouw".  
Dat ik toch zo laat moest ontdekken  
dat ik zoveel van hem hou.  

 
hebben en delen    
hebben  
en delen  
   
weinig hebben  
uitdelen  
   
minder hebben  
meer uitdelen  
   
niets hebben  
veel uitdelen  
   
in de woestijn  
de vrolijkste  
gasterij  
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waar het word  
gastheer  
geworden is  
   
tot alles verdeeld is  
en allen gehad hebben    
K. Marti  

 
Uit de klei van moeder aarde  
is een mens tot mens gekneed,  
en God raakt hem met zijn adem  
als een vuur dat leven smeedt.  
   
In beton en glas en ijzer  
lijkt een mens zo breekbaar klein,  
maar de mensen mogen wijzer,  
dan de hele aarde zijn.  
   
Want de aarde heeft geen handen  
en de steden gaan niet dood,  
enkel mensen kunnen anders,  
enkel mensen delen brood.  
   
Wie zijn adem niet wil halen,  
niet wil trekken in zijn mond,  
die moet met zijn hart betalen  
want hij komt niet van de grond.  
   
Alle aarde is maar aarde,  
maar een mens is vlees en bloed,  
geef mij adem op mijn aarde  
die mij dieper leven doet.  

 
Een mens, geboren uit de aarde  
en aan de aarde met hart en ziel  
gebonden en verliefd -  
als God hem niet met adem raakt,  
dan blijft zijn leven koud als steen  
en zijn handen missen kracht.  
   
Maar als hij opent hart en mond  
en zo Gods liefde in zich ademt,  
dan wordt een mens een wonder:  
zijn tong wordt aangeraakt door vuur  
en zijn woorden verwarmen de aarde -  
zijn handen krijgen kracht en dragen  
stenen voor huizen van vrede.  
   
Zo raakt God mensen overal  
en blaast zijn adem in ze uit:  
en mensen worden wonderen  
als hun leven gedragen wordt  
door liefde.  
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Met hart en ziel    
Ze kent de regels uit haar hoofd  
heeft er ook een tijdje echt in geloofd  
paste ze toe  
totdat haar bleek  
dat zo'n levensregel je meestal je leven ontneemt.  
   
Ze kent haar grenzen, ze heeft ze geleerd  
heeft ze ook een tijdje gerespecteerd  
maar toen ze die grenzen op een dag overschreed  
bracht dat haar meer geluk dan toen ze dat nog niet deed.  
   
Nu bouwt ze een huis van vlees en bloed  
en als het in elkaar stort nou, dan deed ze het niet goed genoeg  
ze bouwt het buiten alle wetten  
ze staat weer op nadat ze viel  
op vrije grond zal ze het zetten  
d’r ruimte groot de muren nieuw  
ze bouwt haar huis, ze bouwt haar leven  
met haar hart en met haar ziel.  
   
Ze is alleen of ze is met z'n twee  
soms kiest ze de aarde, dan weer de zee  
elk element dat is haar nu wel vertrouwd  
omdat ze van haar eigen leven nu iets meer houdt  
ze staat niet meer stil  
heeft een weg in haar hoofd  
omdat ze in zichzelf nu iets meer gelooft  
zij kent geen grenzen, zij breekt elke wet  
haar leven is het leven dat ze zelf heeft ontdekt.  
   
Nu bouwt ze een huis van vlees en bloed  
en als het in elkaar stort nou, dan deed ze het niet goed genoeg  
ze bouwt het buiten alle wetten  
ze staat weer op nadat ze viel  
op vrije grond zal zij het zetten  
de ruimte groot de muren nieuw  
ze bouwt haar huis, ze bouwt haar leven  
met haar hart en met haar ziel.  
   
Als het vandaag niet lukt  
dan is vandaag een brug  
naar morgen als het lukt  
zo'n huis kan nooit meer stuk, oh nee  
als het vandaag niet staat  
is morgen niet te laat  
volgens haar eigen wet  
door niets of niemand opgelegd  
volgens de wetten van haar ziel  
volgens de wetten van haar ziel.    
Liselore Gerritsen  
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Een traan die altijd in je ogen staat  
en die niet langs je neus je leven uitgaat  
is een traan die een gegeven is  
is een traan die 'n deel van je leven is.  
   
Maar een lach die uit zo'n traan geboren is  
is een lach die van verre te horen is  
is een lach die van binnen naar buiten is  
is een lach die toch nooit meer te stuiten is.    
Liselore Gerritsen  

 
Om te genezen van de pijn  
moet ik een brug slaan naar het verleden  
moet ik terug gaan op mijn schreden  
om weer opnieuw het kind te zijn.  
   
Het kind dat zich niet rechten kon  
aan wie de woorden zijn ontnomen  
dat aan het net niet kon ontkomen  
werd afgesloten van haar bron.  
   
Hoe peilloos diep de afgrond is  
mijn woede maakt mij bruggenbouwer  
geen angst kan mij nog tegenhouden  
het kind is mijn behoudenis.  
   
In het kind kan ik weer rechtop staan  
als het zich koestert in mijn armen  
vind ik genezing en erbarmen  
en durf ik weer op weg te gaan.    
Martha Kosian    

 
Het lied van de grote reis    
Er zijn daar oeroude tuinen  
waar je in wieden en plukken mag.  
Je hoeft er niet heen, maar je mag.  
Maar je mag niet alleen.  
   
Daar gaat je bootje. Het waait.  
Wie zwemmen kan is beter af  
dan wie niet zwemmen kan.  
Daar kom je aan, bekaf.  
   
De duinen zwaaien met witte handen  
dat je welkom bent.  
Van al die vreemde landen  
is dit land het minst bekend.  

 
Lied 'Jij bent de God'    
Jij bent de god  
die mij gegeven is,  
de beker die voor mij ingeschonken staat.  
Mijn levenslot  
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ligt in jouw hand, goed land  
is mij  
ten deel gevallen.  
   
Jij bent het lot  
dat mij beschoren is,  
mijn schaduw,  
de engel die mij troost mij kwelt -  
laat deze kelk  
aan mij voorbijgaan, gauw,  
ik kan  
geen mensen drinken.  
   
Wie ben je, jij  
die mij te drinken vraagt?  
Je aarzelt  
nog aan mijn deur, je klopt en wacht,  
een dorstend hert -  
en ik een lege bron  
dorstend  
naar stromend regen.  

 
Laatste zang    
Hoor Gij van Israël  
Gij onze God, Gij een.  
Heb ons lief,  
met heel uw hart en ziel  
uit al uw kracht.  
   
Hoor Gij van Israël  
Gij onze God, Gij een.  
Heb ons lief,  
met heel uw hart en ziel  
uit al uw kracht.  
   
In stilte noemen wij U  
de namen van dichtbije stervenden  
de namen van onze doden  
de namen van onze levenden  
kinderen vrienden geliefden -  
Zegen ons voor elkaar.  
   
Houd uw ogen op mij, laat ons niet gaan van hier  
als gij niet met ons gaat -  
zegen ons met het licht van uw ogen  
   
die nooit laat varen het werk van uw handen -  
die trouw blijft tot in eeuwigheid  
   
die gemaakt hebt aarde en hemel -  
in uw Naam onze vrede.  

 
Lied 'Gezien, van ooit af'    
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Gezien van ooit af, en nog steeds.  
Toen ik nog ik niet was, nog dood,  
stond al mijn diepste aangezicht  
in jou gegrift.  
   
In jouw geheugen, uitvergroot,  
bestond ik, tegenover jou -  
met afgewende blik, totdat  
ik durfde zien.  
   
Duisternis zal haar vleugels uit-  
spreiden zo wijd zij wil, maar nog  
geen glimp van mij zal ooit voor jou  
verloren gaan.  
   
Overal in mij ben je jij,  
als een voorgoed ontvangen kind -  
een ongeschapen zee van licht  
ben jij in mij.  
   
Windstilte ben je, stoten wind.  
De pijn die mijn gedachten wet.  
Het woord dat in mij knielt. De naam  
die mij doorgist.  

 
Onzichtbare hand    
Houdt niet langer je onzichtbaar  
zeg het ze ik ben die ben  
laat je zien en kom naar buiten  
durf te zijn als ik je ken  
   
heilig zegt men en onzichtbaar  
werkt de wereldgeest zijn hand  
die vanzelf en van nature  
allen leidt naar heilig land  
   
maar het blijkt de markt der heren  
groot de heren groot hun geld  
winst dat is gestolde arbeid  
ons ontstolen met geweld  
   
wat zij bieden is geboden  
en ons recht is niet in tel  
wat zij eisen mag jij vragen  
slechts hun weelde gaat het wel  
   
houd de hand vooral onzichtbaar  
heren houd uw geld geheim  
houd ze vrij uw dichte handen  
klauwen blijken het te zijn  
   
vrouwen mannen kom tevoorschijn  
maakt het goed dus maakt een vuist  
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maak de markt tot de gemeente  
waar het recht der kleinen huist  
   
is het klein zijn aard der kleinen  
denk en doe dan naar je aard  
wat door groten wordt verborgen  
wordt in jou geopenbaard  
   
houd niet langer je onzichtbaar  
zeg het ze ik ben die ben  
laat je zien en kom naar buiten  
durf te zijn als ik je ken.    
van: Herman Verbeek  

 
Zingen    
Ik begin te fluiten, om vijf uur in de ochtend, de merel.  
Dan komen de apekoppen.  
En dan wat geen oor ooit heeft gehoord:  
kloppen op gespannen huid,  
blazen op gesneden hout,  
echo's sinds hoeveel miljoen jaar?  
   
Kortelings, voor drie duizend jaar,  
liet koning David psalmen zingen,  
door tweehonderdachtentachtig zangers,  
met harpen, lieren, cymbalen,  
met honderdtwintig trompetten.  
   
Maar het zingen werd weeklagen  
aan Babylon's stromen,  
werd schreeuwen van verlatenen.  
   
Woestijnvaders, kloostermonniken  
herinnerden zich nog tijdig  
klanken uit verbrande synagogen,  
zij speurden naar tekens op bewaarde rollen,  
zij neurieden zacht, allengs luider,  
zongen de woorden, over en weer, overgelukkig,  
tot in Rome, Westminster, Solemnes,  
vederlichte zangen werden geschreven  
en geloofzware boeken.  
   
Stemmen werden gemengd,  
zoals een schilder kleuren mengt,  
op rijke feesten van prelaten en priesters,  
als aan een hof.  
Palestrina, Vivaldi, Monteverdi.  
   
In het oosten zong het volk  
bij ikonen, kaarsen, wierook,  
nachtenlange litanieën,  
onder het zegenen der popen.  
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Nadat heren in Noord-Europa  
hun preek hadden besloten met Amen  
begon de kantate, overstemde het orgel  
de donkere menigte.  
Schutz, Telemann, Handel, Bach.  
Bundels vol zangen als monumenten,  
hecht en zwaar als de Luther-burcht.  
   
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,  
Benedictus, Agnus Dei.  
Violen, fagotten, sopranen.  
Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven.  
Magnificat, Te Deum, Requiem.  
Strawinsky, Bernstein, Schonberg,  
Sjostakowitsch, Penderecki, Messiaen.  
Psalmen, Jeremiah, Passionen,  
de zalen lopen vol,  
publiek dat rijk gekleed is.  
   
En in de synagoge  
zingt de chazzan alleen,  
na Auschwitz.  
   
De paus zet het Credo in,  
voor het eerst komt er geen antwoord,  
de stemmen zijn elders.  
Het zeuren van kansels  
valt in een leegte.  
   
Dan begint een tegenstem,  
eerst ver weg, jonge vrouwen en mannen  
dansen en zingen,  
in Harlem, Angola, Chili, in Rome.  
In binnenkamers, op bovenzaaltjes,  
op verdachte verboden plekken,  
worden sleutels gevonden.  
   
Zingen is het gehalte van de ziel,  
is het tegemoet komen van vrijheid,  
is adem halen uit beloofd land,  
is klimmen in de ochtend.  
Zoals de merel doet.  

 
Woon hier onder mijn woord    
Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,  
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat,  
tegen de zwartste hemel aangeschreven:  
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.  
   
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  



67 
 

die ons uit angst en doem heeft weg getild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.  
   
Van U is deze wereld, deze tijd.  
Gij hebt Uw stem tot op vandaag doen klinken.  
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,  
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.  
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.  

 
Lied ter bemoediging II    
Langdurig werd je rond de poortloze  
muren van de stad gejaagd.  
   
Je vlucht en strooit  
de verwarde namen der dingen  
achter je  
   
Vertrouwen, dat moeilijkste  
A B C.  
   
Ik maak een klein teken  
in de lucht,  
onzichtbaar,  
waar een nieuwe stad begint,  
Jeruzalem,  
de gouden,  
uit niets.  

 
Lied om toekomst    
God weet komt het goed, een rechtvaardige wereld  
waar niet de dood heerst.  
   
Je denkt na de dood een veel grotere ruimte  
waar je terecht komt.  
Waar we kunnen waar we nooit konden  
oogsten wat we niet hebben gezaaid -  
woorden die niet bestonden, dachten we,  
maar ze bestonden.  
Of gaan we in vlammen op?  
Of word je een vlam in de zon?  
   
God weet komt het goed, een rechtvaardige wereld  
waar niet de dood heerst.  
   
Misschien nog op deze onschatbare aarde  
eeuwen van schoonheid,  
onder open hemel wijd landschap  
lichtrivieren verte in blauw  
rotsen eikenwoude valeien  
steden in tuinen.  
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En stilte groter dan taal.  
En liefde sterk als de dood.  
   
God weet komt het goed, een rechtvaardige wereld  
waar niet de dood heerst.  

 
En ik noem Hem  
Lieve Vader  
ook al herinner ik me mijn Vader niet.  
Maar ik herinner me  
een braambos,  
een vuur,  
een donder,  
een berg  
en iets van een stem.  
Wanneer ik denk  
dat ik Zijn stem hoor  
roep ik meteen  
'Hier ben ik!  
Hier ben ik, Lieve Vader!'  
Wanneer een vader een kind in de steek laat  
is hij nog steeds een vader,  
en ik zal niet ophouden te verlangen  
en te roepen  
'Hier ben ik'  
totdat Hij mij hoort,  
totdat Hij zich mij herinnert  
en mijn naam roept  
en tegen mij spreekt  
vanuit het vuur  
Malka Heifetz-Tussman  

 
Aan ons is de wereld gegeven,  
de wind en de zee en het strand,  
de wolken die mijlenver zweven,  
en heel het onmetelijk land.  
   
Aan ons zijn de sterren gegeven,  
de zon en de zilveren maan,  
het troostende licht op ons leven,  
opdat de mens veilig kan gaan.  
   
Aan ons zijn de bomen gegeven,  
de struiken vol bloesem en blad,  
de bloem met haar hart opgeheven,  
het nederig gras langs het pad.  
   
Aan ons zijn de dieren gegeven,  
de schichtige vis in het riet,  
de leeuw die de mensen doet beven,  
de mus en de kleine parkiet.  
   
Aan ons zijn de kinderen gegeven,  
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en wij zijn dat allen te saam:  
wij staan in zijn hand opgeschreven,  
Hij kent ons, Hij kent ons bij naam.  
   
Eens zal Hij de vraag voor gaan leggen:  
'Wat heb je er nu van gemaakt?'  
Dan wil ik mijn God kunnen zeggen:  
'Ik heb bij uw bronnen gewaakt'.  

 
Lichter dan licht    
Lichter dan licht  
wordt het nacht met jou,  
lichter te dragen en  
lichter van kleur.  
   
Jij - onuitsprekelijke,  
die woorden doet leven  
Jij - onaantastbare,  
die ons aanraakt.  
   
Zo wordt de nacht  
steeds weer dag met jou,  
lichter te dragen en  
lichter van kleur,    
ja, lichter dan licht.    

 
Waarom zou ik het zwakke minachten  
als God het nu uitverkiest?  
   
waarom zou ik het kleine niet eren  
als God het nadrukkelijk prijst?  
   
waarom zou ik niet levenslang zoeken  
als God mij er zeker eens brengt?  
   
waarom zou ik bang zijn en vrezen  
als God toch mijn sterkte is?  
   
waarom zou ik het arme niet kiezen  
juist omdat mijn God het verkiest?  
   
waarom zou ik het grote nog zoeken  
als God in het kleine is?  
   
waarom zou ik mijn kind - zijn ontkennen  
als God dat het meeste bemint?  
   
waarom steeds voor koningen kiezen  
als God voor de herders is?  
   
waarom in Jeruzalem wonen  
als Hij ons in Betlehem bezoekt?  
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waarom zal ik toezien en zwijgen  
terwijl Hem een engelenkoor zingt?  
   
waarom nu nog langer treuren  
terwijl ons zo'n vreugd is beloofd?  
   
waarom is het Kerstmis geworden,  
waarom, als ik niet dichter bij Hem kom,  
naar Hem ga?  

 
denk na  
maak je eigen keuze  
voordat je mijn weg gaat  
en mijn leven leidt  
want je zult  
geen aanzien krijgen  
   
denk na  
maak je eigen keuze  
voordat je mijn brood eet  
en mijn wijn drinkt  
want je zult  
niet in een paleis wonen  
   
denk na  
maak je eigen keuze  
voordat je mijn verdriet kent  
en mijn tranen droogt  
want je zult  
dienaar zijn  
   
denk na  
maak je eigen keuze  
voordat je mijn lot deelt  
en mijn pijn draagt  
want je zult  
met mij sterven  
   
denk na  
maak je eigen keuze  
voordat je mijn weg gaat  
en mijn leven leidt  
   
denk na  
maar als je ja zegt  
is het de ontdekking  
van je leven.  

 
Die van oertijd af onwankelbaar God is,  
jouw boetseerder van moederschoot af,  
Schepper, Hij - Alleen, van aarde en hemel.  
   
Die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt,  
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die haar niet geschapen heeft als een chaos  
maar opdat zij ingericht en bewoond wordt -  
   
die niet heeft gesproken in het geheim,  
niet gezegd heeft "Zoek mij maar in de leegte"  
maar "Hier ben ik, woon hier onder mijn woord".  
  (naar Jesaja, 40-45)  

 
TWEE OGEN    
Zie de wereld! Twee  
ogen zijn haar ingezet.  
Eva was haar oog,  
het linker, blinde.  
Het rechter oog,  
het lichtende, Maria.  
Door het oog, dat duister werd,  
werd heel de wereld verduisterd.  
En toen de mensen rondtastten  
hebben ze van elke steen des aanstoots  
die zij vonden  
gedacht dat het god was.  
Bedrog noemden zij waarheid.  
Maar toen de wereld  
door de rechteroog verlicht werd  
en door het hemelse licht  
dat indaalde in zijn schoot,  
toen vonden de volk'ren de eenheid terug,  
want ze zagen  
dat de vondst die zij hadden gedaan,  
het verlies van hun leven beduidde.  
   
Efrem de Syriër  

 
IK TAAL    
Jij  
leerde  
mij  
mijn  
eigen  
woorden  
vinden.  
   
Jij  
bevrijdde  
mij  
van  
opgelegde  
taal.  
   
Jij  
bracht mij  
terug  
bij wie  
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ik mag  
zijn.  
   
Jij  
liet mij  
aan het  
woord  
komen.  
   
Nieuwe  
zin stroomt  
in mij.    
Marinus van den berg  

 
PINKSTERBEGIN    
Wie luistert zich weg  
uit het lege lawaai  
om innerlijk stilte te vinden  
   
om dwars door de muur  
van reclamekabaal  
een ademtocht waarheid te winnen  
   
wie schrikt van zichzelf  
en weet ik moet leeg  
om ooit te kunnen ontvangen  
   
wie opent zijn hart  
en smeekt om de Geest  
dan de mens in wie God dit  
verlangde?    
Inge Lievaart  
 

 
Om aan te komen op het punt  
dat je nu nog niet kent  
ga langs de weg die heet  
weg van de onbekende -  
om te bezitten wat  
je nu nog niet bezit  
ga langs de weg die heet  
weg van bezitlozen -  
om aan te komen op de plek  
waar je nu nog niet bent -  
ga over de weg  
waarover je nu nog niet gaat -  
en wat je niet weet is  
het enige dat je wel weet -  
en wat je nu bezit is  
wat je niet bezit -  
en waar je nu bent  
ben je niet    
naar T.S. Eliot  
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Schepping 1    
In de morgen  
zal ik geboren worden,  
vliezen mist om mij heen.  
Zon doet ze breken,  
licht begint.    
Ik kan er niet tegen.    
Des middags zullen  
de dieren komen  
snuffelend, likkend.  
Ik word meegenomen -  
en aan hun stromen  
doen ze mij drinken.    
Ik beweeg.    
Des avonds pas  
zullen er mensen zijn.  
Een man het laatst: mijn vader.  
Achter zich latend  
drooggelegd land.    
Ik hoor een naam,  
ik word herkend.  
Ik leef.    
Zo wordt het avond,  
eindelijk.  

 
Schepping 2    
Paradijs,  
ik heb getracht te schrijven:  
wat het is.  
   
Maar geen woord wou beklijven.  
Een vogel werd een vis,  
een mens een beest,  
vrede vrees.  
   
Beweeg je niet -  
en hoor wat je niet ziet;  
wind van land  
naar de overkant.  
   
Dat is het paradijs.  
Geen grens dan de lucht.  
En de wind als een brug  
naar huis terug.  
   
Vergeef in Godesnaam wat ik  
er van heb gemaakt  
in een onbewaakt  
ogenblik.  
   
En die ik liefheb -  
laat zij mij vergeven,  
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om wat ik heb gemaakt,  
om wie ik heb geraakt.    
Want van eb  
en vloed gaat het leven.  

 
Mens en mens    
Ben jij mijn schaduw  
als de zon haar hitte spreidt?  
Ben jij mijn steunen stut  
wanneer mijn voet uitglijdt?  
Ben jij mijn hulp, mijn wederwoord  
dat mijn geluk bekoort!?  
   
Ik ben het antwoord  
waar jij telkens weer om vraagt.  
Ik ben er altijd bij  
als jij je laten draagt.  
Ik ben voor jou een schaduwbeeld  
dat zonder jou niet bestaat.  
   
Als in een spiegel  
tonen jouw ogen mijn gezicht.  
Om jou bewogen  
tonen mijn ogen jouw gezicht.  
Leven is licht.  

 
Vragende mens    
Waarom heeft een mens soms pijn?  
Omdat mensen wolven zijn:  
koud, gemeen, verscheurend hard,  
haat die alle liefde tart.  
   
Dan denk je: God is dit het nou,  
wat Jij de mensen geven wou?  
   
Waarom staat een mens alleen,  
zonder vrienden om hem heen?  
Moe, verbitterd, star en stug,  
valt hij op zichzelf terug.  
   
Dan denk je: God is dit het nou  
wat Jij de mensen geven wou?  
   
Waarom heeft een mens verdriet?  
Omdat hij 't 'waarom' niet ziet.  
Schreeuwend van verslagenheid  
raakt hij alle houvast kwijt.  
   
Dan denk je: God is dit het nou  
wat Jij de mensen geven wou?  
   
Waarom is een mens soms bang?  
Omdat hij een leven lang  
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doodsbenauwd zichzelf niet geeft  
en beseft: 'Ik heb nooit geleefd..'  
   
Dan denk je: God is dit het nou  
wat Jij de mensen geven wou?  
   
Eens is er een mens ontwaard  
die zichzelf niet heeft gespaard.  
Iedereen zag Hij als vriend:  
te goeder trouw of onverdiend.  
Dwars door diepe eenzaamheid:  
angst en pijn en zware strijd  
maakte Hij zichzelf heel klein  
om toch maar dichtbij te zijn.  
Gevend tot het einde toe.  
Vraag je nu: waarom en hoe?  
Omdat Hij steeds heeft voorvoeld:  
Daarvoor is een mens bedoeld  
   
Dan denk je: God dit is het nou  
wat Jij de mensen geven wou!!    
Jeroen Zijlstra  

 
Droom    
Droom van vriendschap voor de rest van je dagen  
Droom van een einde aan alles wat scheidt  
Droom van een leven in goede gezondheid  
Droom dat armoede niet meer bestaat  
Droom van een tijd zonder oorlog en strijd  
Droom van de liefde en droom van de vrede  
Droom dat gerechtigheid overal heerst.  
Maar als je droomt, droom dan niet in je bed,  
maar met de hand aan de ploeg, en bid  
dat God je de krachten geeft om te werken  
en de moed voor je droom te sterven.  

 
Dat onmogelijke rijk  
is niet van hier,  
niet van de groten,  
niet van de goudgerande machtigen,  
niet van hen  
die zetelen op geld.  
   
In dat onmogelijke rijk  
ligt de macht  
in handen van de armen,  
wordt de gemartelde gekroond,  
wordt geluisterd  
naar hen die vrede brengen,  
wordt niet getwijfeld  
aan de goede trouw van hen  
die vergeving schenken.  
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In dat onmogelijke rijk  
heerst alleen  
de liefde.  

 
Liefde  
daar is dat woord  
herken je het?  
   
Ik heb veel, weet je  
ik ben rijk  
mijn kennis groeit iedere dag  
psychologisch  
doorgrond ik de mens.  
   
Ik ben iets  
vergis je niet in mij  
respecteer mij  
mijn woorden kunnen je breken  
geheimen worden mij gegeven  
en mijn invloed  
reikt verder dan je denkt  
ik heb macht.  
   
Maar als er geen liefde is  
is er niets.  
   
Ik sta er goed voor,  
met mijn middelen  
kan ik hongerigen voeden  
oorlogswezen een thuis geven  
verminkten laten behandelen  
als ik mij opoffer  
leven velen door mij.  
   
Maar als er geen bewogenheid is  
is er niets.  
   
Liefde is meer dan ikzelf  
ze deelt  
ze huilt om de pijn van een ander  
liefde lijdt mee in het lijden  
dichtbij - veraf.  
   
Liefde is nooit hard  
maar zoekt naar woorden  
is stil  
verdraagzaam.  
   
Liefde kent zichzelf  
en is zeker niet blind.  
Liefde is open  
zelfs voor de harde mening  
van een tegenstander,  
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ze leert van alles  
uit alles  
en is waarheid.  
Liefde vecht  
legt zich niet neer  
en verdooft  
maar gaat door met het hopeloze.  
   
Zegt ja  
vaker dan nee  
en nee  
tegen het ja  
van onrecht.  
   
Er is veel waarom,  
veel niet begrijpen  
machteloosheid  
aan de kant staan,  
maar eens  
kijk ik in de spiegel  
en zie mezelf in nieuwheid  
stralend door vredevuur -  
daar wacht ik op.  
   
Nu is er alleen  
hoop-geloof-liefde  
dat is genoeg.  

 
De bidstoel    
Ik trek mijn schoenen uit  
- mijn ambities,  
doe mijn horloge af,  
- mijn planning,  
zet mijn bril af,  
- mijn visies,  
leg mijn pen weg,  
- mijn werk,  
leg mijn sleutels neer,  
- mijn zekerheid,  
om alleen te zijn met Jou,  
de enige ware God.  
   
Nadat ik met Jou ben samengeweest  
trek ik mijn schoenen aan  
om te gaan  in jouw spoor,  
doe ik mijn horloge om  
om te leven in Jouw tijd,  
zet ik mijn bril op  
om te kijken naar Jouw wereld,  
steek ik mijn pen bij me  
om Jouw gedachten op te schrijven,  
pak ik mijn sleutels op  
om Jouw deuren te openen.    
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G. Kings  
 

DE OVERKANT    
Door het raam zie ik  
een vrouw haar kind slaan  
de man komt thuis en slaat zijn vrouw  
ik sta en kijk  
   
Ze zijn nu bij de buren  
een veldslag huisraad  
vliegt door ruiten  
ik sta en kijk  
   
Het huis vat vlam  
en ook het huis ernaast  
er liggen doden in de tuin  
ik sta en kijk  
   
Kinderkreten sterven weg  
de overkant is een ruïne  
uit een puinhoop steekt een hand  
   
Ik keer mij af en  
ga naar binnen  
ik schrijf een giro uit    
Lizzy Sara May  

 
Geloven is niet afwachten  
geloven is niet dromen  
geloven is met grote inspanning  
vandaag strijden voor morgen  
geloven is als het slaan van een sikkel  
geloven is de helpende hand bieden  
geloven is niet leven uit een herinnering  
die tot het verleden behoort  
   
Laten we geen graan verwachten  
als we niet hebben gezaaid  
Laten we niet verwachten dat een boom  
vruchten 'geeft' als we niet hebben gesnoeid  
we moeten ons erom bekommeren  
we moeten hem begieten  
zelfs als onze botten pijn doen  
   
Laten we niet dromen over wat voorbij is  
d…t heeft de wind meegenomen  
een bloem die vandaag bloeit,  
verwelkt  
al de volgende dag  
er moeten ieder moment nieuwe  
bloemen opengaan  
   
Geloven is niet afwachten  
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geloven is niet dromen  
geloven is met grote inspanning  
vandaag strijden voor morgen  
geloven is als het slaan van een sikkel  
geloven is de helpende hand bieden  
geloven is niet leven uit een herinnering  
die tot het verleden behoort  
   
Laten we de duisternis uitbannen.  
laten we de angst begraven  
laten we de wolken die het licht verbergen  
opzijschuiven  
we moeten helder en duidelijk  
kunnen zien  
want de weg is lang.  
   
En we hebben geen tijd meer om  
ons te vergissen  
we moeten voorwaarts gaan  
zonder uit de pas te raken  
we moeten de aarde besproeien met  
het zweet van hard werken  
er moeten ieder moment nieuwe  
bloemen opengaan.    
Lluis Llach  

 
De zon speelde op het mondstuk  
van de morgen  
de steden gingen bloeiend open  
als merktekens van leven en bestaan  
alles was zeker ten ondergegaan  
als er niet een wolk was geweest  
als niet zelf de heilige geest  
was gedaald over bloemen en mensen  
over korte dorpen en lange wensen  
over verschijnselen en  
over een boerenhoeve  
over een eenzame deerne  
die in een stedelijk hotel  
zich haastig kleedde met nieuwe kleren.  
   
Alles was anders geworden  
als niet een brok als een ijsschots  
in mijn keel was gekomen  
als niet alle gevallen en voorvallen  
naar de hemel verwezen  
terwijl de mensen te zeggen  
begonnen  
wij zijn voor dit bestaan gewonnen  
wij houden van de ark van de kerk  
met werkmannen, liefvrouwen en  
vogels genade  
het schip van de kerk  
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vaart binnen de haven van de hemel  
wij houden gewoon van de wereld met  
sprekende tongen van licht met  
de dwaalstreep van de nacht  
alles was anders geworden  
met menselijke stemmen:  
   
o Heilige Geest  
daal over ons neer  
vanaf de heuvels van uw kennis  
vanaf de bergen van uw wijsheid  
heilige geest schrijf  
langs de zandwand van de tijd  
wij spreken weerbarstige woorden  
wij willen leven  
binnen uw aanwezigheid.    
Jan Boelens.  

 
 Als wij niet meer geloven dat het kan  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer vertrouwen op houden van  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer proberen  
Om van fouten wat te leren  
Als wij 't getij niet keren  
Wie dan wel?  
   
Als wij niet meer zeggen hoe het moet  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer weten wat er toe doet  
Wie dan wel?  
Als wij er niet in slagen  
De ideeën aan te dragen  
Voor een kans op betere dagen  
Wie dan wel?  
   
Als wij niet meer geloven dat het kan  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer komen, met een plan  
Wie dan wel?  
   
Als wij er niet voor zorgen  
Dat de toekomst is geborgen  
Voor de kinderen van morgen  
Wie dan wel?  
   
Als wij onszelf niet dwingen  
Een gat in de lucht te zingen  
Waar zij in kunnen springen  
Wie dan wel?    
Paul van Vliet  

 
Hee kleine meid op je kinderfiets  
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de zon draait steeds met jou mee  
hee kleine meid op je kinderfiets  
de zomer glijdt langs je heen  
met je haar in de wind  
en de zon op jouw wangen  
rij je me zomaar voorbij  
   
Hee kleine meid op je kinderfiets  
je lacht en je zwaait naar een zwaan  
en de vijver weerspiegelt jouw witte jurk  
en het riet fluistert je naam  
en het zonlicht speelt  
in de draaiende wielen  
schitterend strooi je met licht  
   
Hee lieve meid op je kleine fiets  
als een witte stip in het groen  
slingert jou blinkende kinderfiets  
zich dwars door het zomerseizoen  
en je rijdt maar door  
en je fiets wordt steeds kleiner  
plotseling ben je weer weg.    
Ralph Mc Tell/Rob Crispijn    

 
Late Pinkster    
Ik vond twee oude professoren,  
de ene grijs, de andere kaal,  
geheel in het bestaan verloren  
van droge stof en schilfers taal.  
   
Zij voegden zwijgzaam met penselen  
fragment aan rafelig fragment,  
geen zucht kwam uit hun stroeve kelen,  
geen kuchje uit hun kakement.  
   
Maar het gesnipperde ging spreken,  
de lieden, alle waardigheid ten spot,  
zag ik de tranen uit de ogen breken,  
   
een kreet ontkwam hun dorre strot,  
uit pulver groeide taal en teken,  
uit stof en as de stem van God.    
Jaap Zijlstra.  

 
Hij nam de beker, dankte  
en zei die bij Hem waren:  
'Neem deze en  
verdeel hem onder elkaar.  
Want vanaf heden zal ik  
niet meer drinken van wat  
de wijnstok voortbrengt  
totdat Gods rijk er is.  
Maar jullie die blijven  
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zullen Israël verder  
hoeden en leiden'.  
   
Toen ontstond er onder hen  
verwarring over de vraag  
wie van hen de eerste was.  
Maar Jezus zei:  
'Koningen knechten het volk  
en machthebbers laten zich  
weldoeners noemen.  
Zo moeten jullie niet doen.  
De voornaamste onder jullie  
moet als de jongste zijn;  
wie bevelen geeft  
als iemand die dient.  
Wie is de grootste:  
die aanligt of die dient?  
Toch zeker die aanligt.  
Welnu, ik ben onder jullie  
als degenen die bedient'.  
   
Hij nam brood, dankte,  
brak het en zei:  
'Dit ben ik geheel en al  
en ik beloof jullie vast  
dat ge zult eten en drinken  
aan mijn tafel in Gods rijk.  
Maar zie die mij verraadt  
met mij aan tafel'.  
Ze vroegen zich af  
wie van hen dit zou doen.  

 
Verheug je    
niet aan jezelf  
voorbij leven    
of erger nog  
jezelf afwijzen  
jezelf haten    
méns ben je  
weergaloos mens    
hoor je naam  
zie je gezicht  
voel je hart    
verheug je over jezelf    
H. Bouma    

 
God  
bron van melodieën    
harmonieën  
doen zich horen  
zetten zich vast  
op mijn netvlies  
en ik zie  
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soms even  
licht    
ze trillen mijn binnenste  
open  
zodat mededogen  
zich baan breekt    
bespelen  mijn hart  
en er ontgloeit  
warmte    
mijn handen nemen  
hun cadans over  
en strelen gezichten  
getekend door dood  
mijn voeten horen  
het ritme  
en dansen het leven    
God  
openbaar je, je  
soms zo?    
bron van melodieën  
God  
W. Kamminga  

 
Kom in de ochtend  
en open mijn venster  
kom binnen  
door een deur die  
gesloten was;  
kom met je vragen  
en leg je hoofd  
in het kussen  
van de stoel, die ik  
op je te wachten schoof  
roer in je ik, als ik in  
mijn gestorven zijn  
geloof in het wonder  
dat wat voorbij ging  
vervangen werd  
door nieuwe kracht  
laat heel je wezen  
rusten  
in die zegen en wacht  
op de Hand, die ook mij  
dit wezenlijke gaf    
L. Barbiers  

 
God is liefde  
Hoewel  
er geen  
bewijs  
voor is  
in wat gebeurt  
laat ik  
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het toch  
graag staan.  
Schrift is  
niet zo maar wat.  
   
Liever wacht ik  
dan dat ik schrap.    
G. Boogaard    

 
Gelukkig is de kleine steen.  
Hij zwerft het pad langs, heel  
alleen.  
Carrière maken doet hij niet,  
hij heeft geen rampen in 't  
verschiet.  
Zijn bruine jasje is gebreid  
door Oude Moeder Eeuwigheid.  
Als de zon onafhankelijk,  
en praktisch onvergankelijk,  
voert hij god's creatief besluit  
in zorgeloze eenvoud uit.    
Wilmink (E. Dickinson)  

 
Tussen het landschap en de lucht  
ligt een randschap waarheen ik  
vlucht;  
waar mensen opgehouden zijn  
en de goden nog niet begonnen  
ligt, onaangetast, een klein  
en smal gebied, nog onontgonnen  
fantasie - en droomterrein    
Theo van Baaren  

 
Ik zoek U in den blinde  
en tast de hemel af.  
De lucht blijft leeg. Ik wacht  
totdat Gij mij zult vinden  
in dit verlaten land.  
   
Draag mij op uw vleugels  
de vrijheid tegemoet  
   
Ik zie U in de verte.  
Gij komt steeds naderbij,  
machtige majesteit.  
Uw schaduw overdekt me  
met troost en tederheid.  
   
Draag mij op uw vleugels  
de vrijheid tegemoet  
   
Gij, verre en nabije,  
ik voel uw zachte bries  
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als Gij mij zoekt en ziet.  
Gij aan de hemel, wijs me  
uw hoopvol nieuw verschiet.  
   
Draag mij op uw vleugels  
de vrijheid tegemoet    
P. Begheyn  

 
Dezelfde kracht  
die in de lente  
de bloemen uit de grond drijft  
de appelbloesem doet geuren  
en de lichte groene blaadjes  
aan de takken  
zich doet openvouwen  
   
dezelfde kracht  
die in de lente  
de lammeren doet rondhuppelen  
over de wei  
en de nieuwe vogels  
uit hun ei doet breken  
   
is dezelfde kracht  
die in de lente  
binnen in mensen ontwaakt  
en ze als minnaars naar elkaar drijft  
en voor elkaar doet opengaan  
in liefde  
   
is dezelfde kracht  
die in de lente  
Jezus de man uit Nazareth  
heeft heen getild  
over de uiteindelijke grens  
van de dood en daarom  
onze dood zal overwinnen  
   
de kracht die ooit  
in het begin heeft geklonken  
als een oerklank  
die nooit meer  
nooit meer  
zal ophouden te klinken  
   
de kracht van de orewoet  
die sinds het oerbegin woedt  
de kracht van de minne  
die nooit ophoudt mensen te manen  
de zachte kracht die zal  
overwinnen in het eind.    
E. Thuring  
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Hoe zwaar valt het om slechts stil te zijn.    
Hoe moeilijk is de stilte te verdragen.  
De stilte die zwaar is van onmacht.    
Hoe graag willen we troostwoorden zeggen.  
Hoe snel willen we opbeuren.    
Hoe vlug zoeken we verklaringen,  
halen we God erbij,  
zeggen we dat het  
een verborgen zin heeft.    
Hoe vlug vluchten we weg.  
het is ons leed niet.  
Het treft een ander.    
Zwijgen zou nietszeggend zijn.  
Zwijgen zou niets betekenen.  
Denken we.    
Hoe moeilijk is het om te blijven zwijgen.  
Hoe zwaar valt het om slechts stil te zijn.    
Stil, maar toch aanwezig.  

 
Geloven is steeds weer beginnen te geloven  
is steeds weer op weg gaan  
Abraham geloofde in God  
en trok weg uit Haran  
trok steeds weer uit Haran  
hij is er altijd blijven wonen  
het land kleefde aan zijn voeten  
hij heeft er nooit meer gewoond  
wandelde met God  
geloven is een worden een levenslange geboorte  
je bent er nooit is eindeloos genezen  
steeds weer op adem komen  
onophoudelijk gestalte krijgen  
geloven is steeds weer bidden om geloof  
bidden om de Geest van God  
Hij woont in je hart  
Hij is er Hij is er niet  
Hij verovert je steeds weer  
laat je niet vrij  
geloven is bidden om de Geest  
de adem die je draagt de grond onder je voeten.  

 
Ongeloof    
Altijd weer het ongeloof de gestalte die ineen valt  
het gezicht dat je verliest altijd weer de onliefde  
de naam bevuild de stem gebroken  
je loopt over het water één en al oog voor de Heer  
en plotseling is het donker ben je jezelf weer te machtig  
bergen verzet je en ineens ben je bedolven  
je eet je brood en stenen knarsen tussen je tanden  
je streelt de liefste en onbereikbaar wordt ze  
ik leid een dubbel leven wil twee heren dienen  
werk me langzaam dood wil leven onder voorbehoud  
ik geloof ik geloof niet ik heb nog nooit geleefd  
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o God breek mij stuk ik geloof zo innig in mezelf  
o God geef me geloof.  

 
Klem    
Geloven is op weg zijn naar iets toe leven  
er is iets wat je trekt geloven is reisvaardig zijn  
steeds weer opbreken ontevreden lusteloos  
geloven is onder één dak leven  
met een reeds en een nog niet  
wanhopig tasten naar zinsverband  
is klem zitten tussen het vervulde en het onvoltooide  
geen adem meer over hebben  
geloven is God zien hand in hand wandelen  
kind in huis zijn is God nog niet zien  
er mank aan gaan roepen om een huis  
geloven is een verrukking  
je kunt je vreugde niet op geloven is een pijn  
je gaat kapot van verlangen o God wil voltooien  
laat reizen niet meer nodig zijn maak geloven tot aanschouwen.  

 
Hier    
Tussen de bomen kan ik wel geloven  
bomen zijn een lied voor God  
of liggend in het gras  
wat is er nederiger dan gras  
maar hier in deze stad  
stad van steen en rook  
steen dat maar geen brood wordt  
rook dat Gods adem verdrijft  
stad van flats en auto’s  
vogels die weg vluchten  
bomen die geen kans krijgen  
hoe moet ik hier geloven  
ontdek ik op rotondes  
de lijnen van Gods hand  
hoor ik zijn stem  
als lawaai mij verdooft  
ontmoet ik mijn naaste  
als ik stik in de massa  
maar ik woon hier  
hier moet ik geloven  
hier tussen steen en rook  
mijn God als ik uw adem niet voel  
uw zoon niet herken geloof ik niet.  

 
Ik geloof in de heilige God,  
God is licht,  
Hij kent geen duisternis,    
zijn gedachten gaan hoger  
dan onze gedachten,  
Hij zint op vrede en recht,    
een bewoonbare wereld,  
Hij stelt zijn eer  
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in het geluk van de mensen,    
God is anders dan wij,  
onze wegen lopen dood,  
wij beminnen het kwaad,    
God staat vrij,  
Hij gaat zijn gang,  
Hij komt ons tegemoet,    
honger en dorst,  
ziekte en dood,  
bederf allerwegen,    
wij hebben het gewild,  
een gave schepping  
legde God in onze handen,    
om te bewerken en te bewaken,  
te noemen met een naam,  
te hoeden als een herder,    
wij hebben gefaald,  
wij wisten Gods belangen  
niet te behartigen.    
deze geteisterde wereld,  
die een chaos dreigt te worden,  
is onze wereld,    
zij ligt niet in de lijn  
van Gods verwachtingen,  
Hij is teleurgesteld in ons,    
ik geloof dat God  
trouw is aan zijn schepping,  
Hij is begaan met onze wegen,    
Hij kent onze tijden,  
Hij neemt het in zijn hand  
en Hij maakt ze nieuw,    
heilig en vrij als Hij is  
werpt Hij ongebroken licht  
in onze duisternis,    
Hij bevrijdt ons van schuld,  
Hij stuurt ons zijn Zoon,  
Jezus het verlossende Woord,    
licht der wereld,  
eerst geborene der doden,  
Gods wil aan ons geschied,    
Hij leidt ons leven,  
brengt ons thuis bij God,  
goede herder,    
wie hem volgt  
is een nieuwe schepping.  

 
Geloof wil niet alleen zijn  
heeft niet genoeg aan zichzelf  
heeft te veel aan zichzelf  
geloof zoekt altijd een samen  
steekt altijd een handen uit  
een gelovige is een boom  
maar ook een tak ook een blad  
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een gelovige is een huis  
maar ook een muur ook een steen  
een gelovige is een gedicht  
maar ook een zin ook een woord  
geloof zoekt altijd een samen een warmte  
geloven is samen bij God zijn  
een boom van lofzang  
een huis van ontmoeting  
een gedicht van aanbidding  
geloven alleen is  
maar een stem uit het lied  
een lid van het lichaam  
is maar een kruimel van het brood  
een flits van de bruid  
is maar onvoltooid maar eenzaam zijn  
geloven is wereldwijd  
is een lied zijn over de aarde  
een lichaam van gemeenschap  
is brood zijn voor de mensen  
bruid voor God.  

 
Geloven is scheuten van pijn zien gaan  
door het lichaam der schepping  
haar zien hijgen naar bevrijding  
rijkhalzend naar voltooiing  
is weten van het lijden der bomen  
de radeloosheid der dieren  
de wanhoop van de zee  
geloven is weten  
dat de schepping ziek is  
en dat wij mensen haar ziekte zijn  
haar smaad haar vruchteloosheid  
geloven is bomen gebukt zien gaan  
weten onder onze schuld  
is de onvrede der dieren zien  
weten wij verbraken de vrede  
geloven is je schamen  
je ogen neerslaan voor alles wat leeft  
gebogen gaan onder de aanklacht der vogels  
de teleurstelling der paarden  
de verwijten van de zon  
geloven is  
de schepping niet onder ogen kunnen zien  
blikken van bloemen vermijden  
het licht uit de weg gaan  
is bidden, bidden eindeloos bidden om genezing.  

 
Geloven is  niet meer saai kunnen zijn  
kunnen leven in vormen  
ademen in clichés  
geloven is  
geen dode plekken meer krijgen  
sterven aan gewoontes  
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geloven is leven vanuit je oorsprong  
ze tintelt in je vingers  
je bent origineel tot en met  
niets is gewoon meer  
   
alles is nieuw onder de zon  
elke dag is de eerste  
geloven is  
een ongekende verrassing zijn  
men staat van je te kijken  
je bent onvergetelijk  
een unieke verschijning  
geloven is  
een nieuwe taal spreken  
God heeft je op de lippen genomen  
is met nieuwe ogen kijken  
je hebt Gods hart gezien  
geloven is  
opvallen door oorspronkelijkheid  
kind zijn van God.  

 
Geloven doe je met je lichaam  
het woord is vlees geworden  
je bent lijfeigene van God  
geloven is lichaam zijn  
tempel van de Geest  
huis van ontmoeting  
natuurlijk je verslijt  
je brokkelt af  
langzaam sterf je weg  
maar je hebt de Heer gezien  
je handen hebben Hem betast  
Hij heeft je brood gebroken  
je hebt zijn adem gevoeld  
dit lichaam sterft weg  
maar ik geloof  
geloof met hart en ziel  
vlees en bloed  
in mijn nieuwe gestalte  
ik geloof in mijn lichaam  
het woord is vlees geworden  
dit vlees dit bloed  
de heer is opgestaan  
ik heb Hem betast  
mijn vingers staan in zijn lichaam  
zijn lichaam tintelt in mijn vingers.  

 
God stelt zijn eer in ons geluk  
Hij draagt onze ziel op handen  
zijn woord is trouw en barmhartig  
zijn daden lankmoedig en vol liefde  
   
Hij wacht aan de poort van ons leven  
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de ziel die hij ons gaf  
geeft licht  
zij mag zijn adem ademen  
zijn spoor volgen naar het licht  

 
Zingt en speelt voor God de Heer,  
in ons lied stelt Hij zijn eer,  
hoog troont Hij op onze lof,  
huldigen wij onze vorst.  
   
Steekt de loftrompet voor Hem  
die ons mensen vrolijk stemt,  
Hij bevrijdt van ademnood,  
dankbaar maken wij Hem groot.  
   
Laat het orgel ongehoord  
juichen in het grote koor,  
zegevierend, speels en fors,  
toonaangevend draagt het ons.  
   
Zingend houden wij God hoog  
die genadig bij ons woont,  
vreugdevol en luisterrijk  
zullen wij Hem dienstbaar zijn.  

 
Wanneer zij wakker wordt,  
haat zij de klok  
   
en brengt geen groeten  
aan het morgen rood.  
   
Zij kan nooit zeggen  
dat de dag haar lokt.  
   
In eenzaamheid eet zij  
haar tranenbrood.  
   
Er hangt een tegel  
aan de wand: En toch.    
Geert Bogaard  

 
Er is een diepte  
waartoe wij geraken  
in vreugde en verdriet -  
   
er is een liefde  
die wij voelen  
voor en met elkaar -  
   
er is een hoop  
die wij koesteren  
door alles heen -  
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er is een naam  
die wordt genoemd  
de eeuwen door:  
uw naam, mijn God -  
   
die ik bid  
om alwat goed is  
in en met ons  
waar te maken;  
om al wat heilig is  
door en voor ons  
gezicht te geven:  
   
eerbied voor het leven,  
trouw zonder voorbehoud,  
deemoedig mensen zijn -  
   
die ik bid  
om vertrouwen  
in het jaar dat komt,  
om een teken aan de hemel  
een ster om te volgen;  
om geloof in de weg  
van Jezus Christus,  
kind van Bethlehem,  
man van Nazaret,  
uw zoon onze broeder, amen.    
Peer Verhoeven  

 
Bidden is mij niet gegeven  
als ik mensen zie  
die zonder werk  
hun jonge leven moeten slijten  
en het stille verwijt verduren  
van liever lui dan moe.  
Het vloekt in mij  
als ik daaraan denk.  
Laat dan mijn vloeken maar  
mijn bidden zijn.  
   
Bidden is mij niet gegeven  
als ik kinderen zie verkracht  
tot werken  
voor een hongerloon.  
Het huilt in mij  
als ik daaraan denk.  
Laat dan mijn huilen maar  
mijn bidden zijn.  
   
Bidden is mij gegeven  
als ik vloeken mag  
als ik huilen kan  
als ik breken leer  
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om zoveel onrecht  
zoveel leed.  
En als ik met liefde doe  
en met plezier  
wat mij te doen staat:  
niet meer en niet minder.  
Wil Kamminga  

 
Antenne    
Wij zagen je gaan  
jij was niet te stuiten  
we spraken je aan  
maar bleven erbuiten.  
   
jij ging zo je gang  
stil van ellende  
toch was je niet bang  
maar kon je niet wenden  
   
en toen brak de tijd - -  
voor ons ongeweten.  
jij hebt je bevrijd  
van die pijnlijke keten.  
   
zo dreef je weer heen  
niet te bereiken -  
te diep en alleen  
enkel nog wijken.  
   
los moest deze band  
met knippen en scheuren -  
men reikt jou de hand  
opent de deuren.  
   
Kom over de brug  
ga weer herkennen  
dan ben je terug  
met je antenne.    
Willemien Waterreus 
  
 

 
Breng blokken aan en werp ze op 't vuur  
dit is 't uur,  
er wordt een gloed verwacht van U,  
juist nu...  
en maak de lampen schoon, vul de olie bij  
dit is 't getij,  
er wordt een licht verwacht van U  
juist nu...  
Sta op en sla den blijden trommelslag  
dit is de dag,  
er wordt iets groots verwacht van U,  
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juist nu...  
Maar wees ook stil en open d'armen wijd,  
't is altijd tijd.  
De liefde wordt verwacht van U  
juist nu...    
A. Hendriks- Kappelhof  

 
Als ik de weg maar vind  
in de doolhof van dienen  
als ik het licht maar zie  
en de engelen hoor zingen  
   
als ik genezen zou zijn  
van al die grijze dagen  
als iemand naast mij wou gaan  
om mij te helpen dragen  
   
als ik maar slapen kon  
de nachten zijn zo lang  
alles wordt groter als 't donker is  
en soms ben ik zo bang  
   
als ik de weg maar vind  
eenzaam en wel alleen  
tussen zoveel mensen in  
God waar moet ik heen  
   
een aarzelende kaarsevlam  
een hart dat schreiend verdwaalt  
Een kind dat op de wereld kwam  
het oude opnieuw verhaald ...  
   
de hemel welft zich boven ons  
over gebroken dromen  
gaat helend de hand van het  
Christus kind  
'nu sijt wellecome ...'    
Els Noordanus  

 
Wij gaan de weg van uw gerechtigheid  
met allen die in uw geheim geloven:  
stad van de Vrede, toekomst wereldwijd,  
oog voor de blinden, oren voor de doven.  
Wij delen uit van wat U ons bereidt:  
vrucht van uw Geest, op aarde volle schoven.  
   
Wij dragen stenen voor de vrede aan,  
volgen uw spoor door alle wereldtijden.  
Wij zien de weg die Jezus is gegaan,  
horen het roepen van wie weerloos lijden,  
delen de hoop, de oorlog afgedaan,  
zien in elkaar het volk van uw bevrijden.  
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Wij zoeken de balans in ons bestaan:  
wat heeft gewicht en wie bepaalt de waarde?  
U laat ons leven meer dan voortbestaan,  
schenkt ons de gaven van uw goede aarde.  
Maak ons bereid, in trouw U toegedaan,  
te leven zoals U zich openbaarde.    
Ronald da Costa  

 
Tien woorden    
Ik mag geen naam hebben  
voor jouw - in vreugde en verdrukking  
leer je mij kennen  
onnoemelijk.  
   
Sta stil bij mij, maar  
stel je niets van mij voor:  
ik ben die ik ben en  
zo ben ik - bevrijdend - voor jou.  
   
Ik ben je nabij als  
wie je baarde - hemel en aarde -  
de stem van je vader  
de moederschoot.  
   
Wees dan ook niet als de dood  
voor de man die haat,  
de vrouw die je verlaat -  
dag en nacht met je trouw.  
   
Ik ben de minste broeder  
die je veracht,  
ik ben een kind  
dat vergeefs op je wacht.  
   
Wat zou je je toeëigenen  
van al wat is?  
niets is van jou en niemand,  
maar alles en iedereen is -  
je nabij als ikzelf.  
De rest is gelogen,  
en die leugen breng ik  
aan het licht.  
   
Zorg dat je niet zwicht  
voor de schijn  
als een ander iets heeft  
dat niet van hem kan zijn.  
   
Naamloos verblijf ik  
bij jou die mij noemt  
in vreugde en verdrukking  
leer je mij kennen  
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Gegaan tot waar wij kunnen -  
aan de grens van het Licht staan wij,  
in wezen onbegrensd, in het gezicht van de dood.  
En wij herinneren ons de oude woorden  
dat leven verandert  
maar niet wordt weggenomen,  
dat niets en niemand verloren gaat.  
   
Zielsverbonden zijn wij met jou  
van wie wij hier afscheid nemen,  
en die ons in leven en dood zo dierbaar  
was en is en blijven zal.  
Verbonden zijn wij ook met elkaar  
en met alle levende wezens, klein en groot,  
met vogels en vissen, velden en bossen,  
met zon en maan, met het land vlak en golvend,  
de onmetelijke diepzee,  
met al wat is en verandert,  
dag en nacht,  
en eindeloos komt en gaat -  
verwacht, onverwacht,  
gedragen, geboren, gewiegd in liefde.  
   
Met heel ons hart vertrouwen we je lichaam toe  
aan de tijd die alles heel maakt  
en de goedheid van moeder aarde,  
en we begeleiden je met  
het onzegbare achter onze woorden,  
de welsprekendheid van ons zwijgen,  
de warmte van onze tranen,  
de troostrijke kleuren van onze bloemen.  
   
Hier, aan de grens van het Licht,  
zeggen wij: vaarwel en tot ziens, reisgenoot,  
nu geroepen te gaan langs andere wegen,  
maar onafscheidelijk onze metgezel,  
en op dezelfde tijdloze reis  
geleid door dezelfde Geest.  
   
En brengen wij ons in herinnering  
dat wij niet voor niets leven,  
en niet voor niets hier en nu  
verzameld zijn, op deze plek.  
Dat wij geroepen zijn, zolang het duurt,  
om deze aarde bewoonbaar te maken en te bewonen,  
om te leren liefhebben met hart en ziel en huid en haar.  
   
Bidden wij dat dit uur ons mag breken en helen,  
verzachten, vermurwen, verbinden tot leven met elkaar.  

 
De kerk is in onze ogen  
de diepte van ons visioen  
het bereik van onze handen.    
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de rots die we niet bewegen kunnen  
de spiegel die de Heer laat zien    
op een of andere manier  
- groots in dit klein heelal -  
groeien we om  
en door elkaar heen.    
Wij zijn de heiligen  
Christus' groot verlangen  
en hij het onze    
de broer, zoon, vriend,  
vader, moeder, zuster    
en als onze handen elkaar vinden  
waar we God raken  
dan zijn onze namen dezelfde  
wanneer we God zoeken    
wij zijn de kerk  
de ogen van Christus  
die toegang geven tot morgen  
en deze wereld in leven houden.    
Ed Ingebretsen  

 
Oeroud is licht in je gezicht  
en alle pijn die je bevrijdde.    
Ze noemen je 'mahatma': grote ziel.  
Je keerde terug omdat    
het paradijs je niet beviel  
zolang je nog een mens zag lijden.    
Je sterft als het moet opnieuw,  
en draagt het licht    
tot aan het eind der tijden    

 
Wij zijn Gods evenbeeld  
wanneer wij onverdeeld  
Gods wil op aarde doen.  
De mens die zich ontfermt  
over Gods scheppingswerk  
beantwoordt aan zijn doen.  
Wij worden God gelijk  
wanneer wij dienstbaar zijn  
aan wat er leeft op aarde.  
Hij voelt zich thuis bij ons,  
als wij wat Hij begon  
bewerken en bewaren.  
   
Waar is het mensenkind  
dat zich in liefde bindt  
aan wat de Heer hem gaf?  
Wij zijn een smaad voor God,  
de schepping lijdt aan ons,  
wij breken alles af.  
O God verlaat ons niet,  
Gij die ons eenmaal riep  
om in uw dienst te werken.  
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Maak ons uw Zoon gelijk,  
Hij brengt gerechtigheid,  
Hij is de goede herder.    

 
U moet ik spreke, U wil ik alleen.  
Een woestenij van stilte is om mij heen.  
Alsof ik niemand ben. Ik zoek de sporen  
van uw voorbijgang, vind mijzelf alleen.  

 
MARIA HEEFT HET WOORD GEHOORD    
Je staat geleund tegen de kamerwand  
en kijkt vanuit de verte naar het licht. Zonder  
te weten tast je rechterhand je lichaam af,  
valt stil om je gezicht.    
Je draagt een sluier van verwondering,  
van rakelings nabij en nog niet weten. Binnen de stroom  
van einde en begin rijpen geheimen tot een levensteken.    
Je gaat achter de woorden aan op reis,  
zoals eens Mozes moet je schaduwlopen. Je  
draagt een kind, er daagt een paradijs:  
voorbij de einder blijft er nog een hopen.    
Hanna Lam    

 
de Tien geboden    
Al zoveel moet ik van mezelf,  
moet ik dan ook nog wat van U?  
Ik stoot op woorden van graniet:  
gij zult met zus, gij zult niet zo.  
Wat moet ik met die stelligheid?  
   
Laat uw woorden liever peilers  
worden van een huis waarin ik  
wonen kan, en zeg niet aldoor  
nee, zeg ja. Zie hoe ik probeer  
te bouwen in uw geest: een hart  
   
van vlees waarin haast als vanzelf  
liefde bedding vindt, een ziel die  
zich niet verliezen wil in lomp  
gelijk, maar geduldig wachten  
durft en hoopvol verder groeien.  
   
Uw woorden rol ik voor mij uit  
zoals een loper waarop de  
toekomst open ligti of als een  
haag van bomen plant ik ze langs  
de weg die ik met U gaan wil.    
Paul Begheyn    

 
Mijn enige vriend,  
ik zou je gezicht niet herkennen in de massa,  
ik zou mijn hoofd niet omdraaien  
bij het horen van je stem,  
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vergeef mij dat ik die dingen belangrijk vind,  
dat ik alleen maar geloof in wat ik aanraken kan,  
   
Hoe vaak zeg ik tegen mijzelf  
dat jij niet echt bent, en hoe vaak ontdek ik dat jij  
echter bent dan de huizen, bomen en mensen die voorbijgaan  
en van wie niets beklijft.  
   
Wanneer ik alleen ben in de koelte van de avond  
troost jij mij  
wanneer ik denk aan alle doden hier beneden  
open jij je hand  
en laat jij ze zien als opkomende sterren.  
   
Hoe kan ik over je spreken  
over jou zonder wie er geen wereld zou kunnen bestaan  
jij die gezien hebt  
hoe de eerste zonnestraal zich hechtte aan de wereld.  
   
Waarom moet stilte zozeer deel van ons zijn  
doordat jij je achter een berg verschuilt,  
en aan de andere kant van een woestijn blijft,  
en naar mij kijkt  
terwijl ik op je toe kom,  
   
terwijl ik langzaam jouw manier van doen leer begrijpen  
en de wereld die altijd tussen ons in ligt,  
en begrijp waarom ik niet kan blijven zoals ik ben.    
Kevin Hart  

 
Nacht is om de huizen heen,  
dood is in de bomen,  
straat is uitgestorven steen,  
aarde moederziel alleen,  
tot er licht zal komen  
van al zo hoge.  
   
Hemelen en aarde slaan  
dicht in vrees en dromen,  
korte dagen breken aan,  
niet te zien zijn zon en maan,  
tot er licht zal komen  
van al zo hoge.  
   
Wacht maar op de morgenster  
met drie gouden kronen,  
en al staat hij heinde en ver,  
twintig eeuwen hopen er  
tot het licht zal komen,  
van al zo hoge.  
   
Niemand heeft genoeg aan brood,  
want je leeft van woorden,  
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zij gaan verder dan de dood  
en ze zijn de stille hoop  
dat hij wordt geboren  
als nooit tevoren    
Jan Duin  

 
Huizen en land  
zal ik nooit bezitten.  
Aardse rijkdom  
heb ik nooit gekend.  
   
Op een huis daarboven mik ik.  
Men zegt:  
God bouwt het met eigen hand.  
   
Dit verlang ik alleen maar:  
dat de Heer,  
dat Hij mij aanneemt als kind.  
   
Bouw voor mij een hut,  
Heer,  
op een hoekje van uw land,  
   
Een kleine hut  
vraag ik,  
ergens daar bij U.  
   
Ik hoef geen gouden straten  
geen rijkdom  
die ik zou kunnen verdienen -  
   
maar een kleine hut,  
ja een hutje gebouwd  
op een hoekje van uw land.  

 
Iemand vroeg mij  
'geloof je  
aan een leven na de dood?'  
'ja' zei ik -  
maar ik kon niet beschrijven  
hoe dat zou zijn  
hoe ik er dan uit zou zien  
   
ik wist wel zeker:  
geen hiërarchie van heiligen  
zetelend op gouden tronen  
geen val in de afgrond  
van verdoemde zielen -  
alleen maar:  
liefde  
liefde die mij overspoelt  
onuitputtelijk  
die bevrijdt  
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geen stijfstaande brokaten mantel  
met edelstenen bezaaid  
een gewaad licht als een web  
als een waas om mijn schouders  
een liefkozing  
   
als vroeger  
de golven van de tyrrheense zee  
als een paar woorden  
flarden klank:  
kom dan, kom...  
   
een waas van verdriet om mij heen  
helle- en hemelvaart  
en jouw hand weer in de mijne  
zo lagen wij daar  
jij las voor  
ik sluimerde in  
werd weer wakker  
sluimerde  
ik ontwaak  
en jouw stem vangt mij op  
laat mij weer vrij...  
en zo gaat het verder  
   
'verwacht je niet meer  
van leven na de dood?'  
'nee' - niet minder'.  

 
Ik bad God om sterkte,  
maar Hij maakte mij zwak  
om bescheidenheid en ootmoed te leren.  
Ik riep zijn hulp in om grote daden te volbrengen,  
maar Hij hield mij klein - om goede dingen te doen  
Ik vroeg om rijkdom, om daarin gelukkig te zijn;  
Hij maakte me arm in de hoop dat ik wijs zou worden  
Ik bad om van alles om van het leven te kunnen genieten  
   
Hij ga mij het leven om van alles te kunnen genieten  
Ik kreeg niets van alles wat ik vroeg,  
maar alles wat goed voor mij was.  
Mijns ondanks werden mijn gebeden verhoord:  
ik ben een gezegend mens.  

 
Je weet dat achter die bossen daar  
heel hoge bergen zijn.  
De lucht is grauw en de wolken zijn zwaar:  
Je kunt ze nu niet zien.  
   
Je weet dat boven dat wolkendek  
heldere sterren staan.  
Maar vandaag kun je toch vanaf deze plek  
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sterren zien noch maan.  
   
Denk na; misschien geloof je dan,  
dat onze aardse tijd  
even toevallig verbergen kan  
Gods eeuwigheid.  

 
Wie volgt Mij  
als ik ruimte maak    
voor vreemdelingen,  
als Ik God erken in de ogen van afgeschrevenen,  
als Ik mens word met de minsten?     
Wie volgt Mij  
als Ik dienen hoger acht dan heersen,  
als Ik de weg met de ander ga,  
en zo God ontmoet?     
Wil jij Mij volgen?    
Keer je dan af van verslaving aan macht,  
van eelt op je ziel en eigenbelang,  
van onverschilligheid voor de ander,  
van het najagen van zekerheden,  
van vuur afroepen over andersdenkenden,  
van angst voor het onbekende.     
De onbekende, die naast je staat,  
De hongerige die je te eten geeft,    
Ik ben het, vreemd en dichtbij:  
een mens op jouw weg  

 
Men zegt van liefde dat ze zacht is,  
als een lief, een teder woord.  
Men zegt van liefde dat ze hard is,  
en zo vaak het geluk vermoordt.   
   
Men noemt haar hunker en verlangen,  
men noemt haar redder in nood.  
Ik zeg dat liefde als een bloem is,  
waarop de zon haar stralen strooit.   
   
Ze is het hart zo bang en breekbaar.  
Zo wankel en zo broos.  
 Ze is de droom, bang voor 't ontwaken  
omdat ze dan de waarheid hoort.   
   
Ze wacht op wie haar nu wil plukken,  
op wie haar tranen steelt,  
zo bang om vroeg te sterven,  
voor ze werkelijk heeft geleefd.   
   
En is de nacht zo koud en eenzaam.  
Duurt het wachten veel te lang,  
denk dan maar dat geluk alleen is  
voor wie er hevig naar verlangt.   
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Denk dan maar dat bittere winters  
en dikke lagen sneeuw.  
Nog nooit hebben verhinderd  
dat de roos hen overleeft.      

 
Op 't grasveld van de liefde  
is 't niet zo gunstig wonen  
om zoveel groen te verdragen  
moet je zelf groen genoeg zijn  
zodat je zelf opgewassen bent  
tegen te felle zon en regenbuien  
om over het onweer niet te spreken  
want dat is nog 't allerergste     
Op 't grasveld van de liefde.   
   
De storm van jaloezie is grenzeloos  
het uitzicht op de toekomst eindeloos  
de hitte van de hartstocht hopeloos  
maar nergens is de morgen mooier  
nergens zingen de vogels beter  
en nergens geeft de maan meer licht dan     
Op 't grasveld van de liefde.  

 
Er zijn mensen  
Ze leefden voor jou en ze komen na je,  
naast jou leven ze  
en soms tegenover je.  
Ze zijn heilig zoals jij.  
Ze dragen een wonder in zich zoals jij  
en je kunt dit ontdekken.  
Maar ze zijn niet zoals jij,  
ze hebben een eigen gezicht  
en dat is het ene, onherhaalbare, nieuwe  
gezicht  
van elke mens afzonderlijk.  
Ze hebben een eigen grond  
en wortelen in eigen bodem.  
Maar in de diepte zijn onze wortels  
verstrengeld in dezelfde grond.  
Er zijn planten, vruchten en bloemen,  
en vogels, en vissen en andere dieren  
en wolken en stenen.  
Ze zijn heilig zoals jij  
en zoals de ander.  
Je bent voortdurend met die anderen bezig,  
je vormt hun leven, wekt hun gevoel,  
wordt hun tot zorg,  
en de anderen zijn voortdurend met jou bezig.  
Wij zijn samen één groot verhaal,  
en vertellen elkaar voort  
in kleine verhalen.  
En er is iemand, die elk verhaal kent  
en die mee vertelt naar de toekomst toe.  



104 
 

 
Wij u, ik, liefste, vreemde,  
alle personen waar we doorheen gaan,  
waarin we beurtelings ontstaan,  
wat zijn we? verlorenen, ontheemden?  
   
in wat we doen, dag in dag uit,  
daarin zijn we maar nauwelijks  
onszelf, want waar zijn we, kouwelijk  
op zoek naar anderen, naar geluid?  
   
hoe zouden we ons onbeschreven  
kunnen openen, hoe ons tonen  
tussen het dagelijkse, blinkend ongewoon  
   
worden, al was het maar even?  
hoe gelukkig en ongelukkig wonen  
in jezelf en in anderen, hoe leven?  
   
hoe moet je zeggen dat je bang  
bent, bang voor het lege,  
voor wat in de grote lucht is verzwegen,  
voor een seconde van eeuwen lang?  
   
en hoe te spreken van het goede  
dat we geluk noemen, ontroering,  
die zachte voering van het vermoeden?  
   
geen woord is er voor.  
geen woord is er voor.  

 
Opstanding is een groot woord,  
ik probeer het kleiner te zeggen, schaal één op  
tienduizend.    
Opstanding is wakker worden en de lijsters  
preken van de daken en de raven van de  
kansels: Jezus leeft!    
Opstanding is Luther die er niet meer  
tegenop kon en met grote letters op z'n tafel  
schreef: Vivit! Hij leeft!    
Opstanding is mijn moeder,  
ten dode opgeschreven  
door alle mogelijke doktoren en  
een razend knappe professor, maar kijk: ze leeft zo  
bedrijvig als een huismus.    
Opstanding is een berm vol bloemen,  
een poldersloot vol leven, beter geen vogel in  
de hand en tien in de lucht.    
Opstanding is de grafsteen van  
Martin Luther King en daarop de letters: God zij  
dank, ik ben eindelijk vrij.    
Opstanding is licht dat terugkeert  
naar de zon, regen naar de wolken, woorden terug  
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in mijn mond.    
Opstanding is een wonder,  
een verwondering, je wrijft je ogen uit, het is klaarlichte nacht.    
Opstanding is een schaterlach van licht,    
de hoeken van je mond krullen om, je ogen  
gaan open en dicht van zoveel licht en zoveel waarom.    
Jaap Zijlstra  

 
Stilte is de ruimte tussen woorden  
stilte is het mooist met open oren  
stilte... om dat ene woord te horen  
stilte is de bron van ons bestaan.  
   
Stilte in de koelte van de ochtend  
stilte in het diepste van de nacht  
stilte als de storm weer is gaan liggen  
stilte is een plek diep in je hart.  
   
Stilte is het zwijgen van geweren  
stilte is het einde van geweld  
stilte is verlangen naar de vrede  
stilte... als het wezenlijke weer telt.  
   
Stilte in een troostende omarming  
stilte na het schreien van een kind  
stilte van geluk en van de liefde  
stilte waar je weer jezelf terugvindt.  
Stilte om het woord weer te verstaan  
stilte van waaruit we verder gaan.    
Riemke de Groot  

 
Vannacht komen alle eeuwen één ogenblik bij U aan,  
Eeuwen van eeuwen geleden,  
en die te gebeuren staan.    
Vannacht komen alle levens één ogenblik bij U aan.  
Leven allang gegeven en leven  
van nu af aan.    
Zij komen ontelbaar velen, op muildieren of per trein,  
in rijtuigen, op kamelen, per  
autobus, luchtvaartlijn.    
Zij komen langs alle wegen en gaan in 't eind  
te voet en lopen, de tijd ontslagen, Uw  
ogen-blik tegemoet.    
En vragen uw kleine zegen. Gij glimlacht. En alles is goed.    
Harriet Laurey  

 
Het woord, het goede woord van God, dat licht  
geeft aan de blinden en dove mensen horen  
doet: waar is dat woord te vinden?    
Waar goedheid heerst in ons bestaan  
is God niet ver van ons vandaan.    
Het wordt ons in de mond gelegd,  
weerklinkt in alle talen in woorden uit het goede  
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boek die van Gods trouw verhalen.    
Het is een mens van goede wil die dienaar is geworden  
van armen en vernederden:  
het woord is vlees geworden.    
Het woord is midden onder ons in mensen van vergeving,  
vol liefde en barmhartigheid: daar kiest het zich een woning.    
Het is een licht op onze weg, muziek voor onze oren:  
het woord, het goede woord  
van God, is overal te horen.    
Henk Jongerius    

 
Géén beelden maar toch spreken we al eeuwen van God, Hij....  
alsof een woord geen beeld oproept  
met Jezus komt daar ook nog God, de Vader bij  
zelfs de Geest -met eerst nog ietwat vrouwelijke trekjes –  
wordt spoedig Hij  
3 x Hij verplettert mij smoort mij in almacht; onmacht  
nergens hoor ik bij  
  Vera Leenderts  

 
Later gaan we naast elkaar wand'len op de Overtoom,  
drinken zoete melk en room,  
strijken door ons grijze haar.  
   
Zie je ons daar samen lopen?  
Naast elkaar - zo diep bedaard.  
Jij, een lieve, oude taart. Ik,  
nog kras - dat is te hopen...  
   
Maar al worden we ook wrakken,  
al dat vreselijke snoeven zal ten minste niet meer  
hoeven. Gaar of muf - wij zijn gebakken.  
   
En we zeggen: 'Kijk, de tram'. Of:  
'Hoor jij die vogel zingen?'  
l die nutteloze dingen,  
want het hoeft niet meer ad rem.  
   
En het hoeft niet meer zo rap,  
want we moeten nergens heen.  
Och, we wonen toch  
alleen in zo'n rothuis met een trap.  
   
Ik beloof je, dat ik dan het attent zijn aan zal leren.  
En ik zal ook vaak proberen, of je  
nog wel lachen kan,  
   
lachen als een oude dame, die haar zegje  
heeft gezegd, die, als ze wordt afgelegd,  
zich voor niemand hoeft te schamen.  
   
Wel, wel, wel, zo zal dat gaan.  
En we sterven, heel bedaard, op een donderdag in  
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maart. Tegelijk - daar hecht ik aan.  
   
En als onze aardse last met de wereld  
gaat vergroeien, zal uit jou een bloempje  
bloeien. Een viooltje - dat staat vast.    
Simon Carmiggelt  

 
Kerstkind    
Nu is het nog nacht - het is stil donker slechts  
hier en daar een ster aan de hemel  
De aarde rust de zaadjes in de grond  
wachten een laagje sneeuw ligt op het land -  
Een kerstkind huilt ook jij bent klein een kind van God  
Je mag groeien bloeien veel vruchten dragen  
straks...als de winter voorbij is.  

 
Verdraagzaamheid, dat is een lieflijk woord,  
je kunt het door de bomen horen ruisen,  
het is het rode theelicht in de huizen,  
een eend die op haar nest zit, enzovoort.  
   
Verdraagzaamheid, dat is een goed gevoel,  
de buurman aan zijn trekken laten  
komen, je eigen sores in te weten tomen,  
nfin, je weet heel goed wat ik bedoel!  
   
Verdraagzaamheid is als een Surinamer zijn potje  
kookt met nogal vreemde geuren  
en jij het zonder zeuren laat gebeuren,  
al ruik je het ook in je eigen kamer.  
   
Verdraagzaamheid is overpad verlenen  
aan mensen die jouw godsdienst niet belij  
den, terwijl je ondertussen, heel bescheiden,  
het onkruid wiedt tussen je eigen stenen.  
   
Verdraagzaamheid is leven laten leven,  
een vlieg die je alleen naar irriteert naar  
buiten jagen en geen doodklap geven,  
want dat is onverdraagzaam, en verkeerd.  
   
Verdraagzaamheid schuilt vaak in kleinigheden,  
het gaat er om dat je die onderkent  
en weet dat jij je eigen meester  
bent bij het bepalen van je eigen zeden.  
   
Verdraagzaamheid is je verzetten tegen  
gevoelens in je die je niet vertrouwt. Zij  
laten zich niet met gewichten wegen,  
maar zijn, ook ongewogen, doorgaans fout.  
   
Verdraagzaamheid is zeggen: ga je gang,  
je doet maar wat je blijkbaar niet kunt  



108 
 

laten! Maar morgen kom ik toch eens  
met je praten, want ik ben wel goeiïg,  
maar ik ben niet bang!    
Nico Scheepmaker  

 
REQUIEM VOOR NERY GUTIERREZ    
Het gevecht was voorbij en de strijder dood,  
toen iemand naar hem toeging en hem  
zei: 'Niet doodgaan, ik heb je zo lief!'    
Maar ach, het lichaam bleef sterven.  
   
Twee anderen kwamen bij hem en herhaalden het:  
'Niet weggaan, houd moed, keer  
tot het leven terug!'  
   
Twintig kwamen er op hem af, honderd,  
duizend, vijfhonderdduizend, en zij riepen  
'Vermag zoveel liefde dan niets tegen de dood?'    
Maar ach, het lichaam bleef sterven.  
   
Miljoenen mensen gingen om hem heen staan  
en smeekten als één man: 'Blijf bij  
ons, broeder!'    
Maar ach, het lichaam bleef maar sterven.  
   
Toen omringden hem alle mensen van de aarde.  
En het lichaam zag hun droefheid,  
ontroerd richtte het zich langzaam op,  
omhelsde de eerste, en begon te lopen.  

 
KOM...WAAR BLIJFT U TOCH    
Gij zijt soms een pijnlijke leegte  
en wij maar roepen van kom wie of wat maar kom  
   
geen mooie woorden geen mooie  
gedachten geen enkele maar alleen de goede  
dingen de zon en de buschauffeur  
de lekkere zeep en de boter de kaas de eieren  
voor je geld en uw zachte hand  
uw zachte zekere zegenende hand  
   
als dit een gebed is dan is het meer  
dan dat of minder steeds minder geen woorden  
meer geen gedachten een  
leegte van kom een bidden op papier    
met lege handen een mand vol pijn  
en God nog aan toe waar blijft U toch    
Hans Bouma  

 
De deur    
Denkend aan jou  
zie ik een hemelse ruimte  
met wel honderd deuren  
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die alle honderd openstaan.  
een Bijzondere heeft jou  
en de jouwen geopend  
en boven jullie kozijn  
een bordje gehangen  
met welkom, welcome,  
willkommen, beinvenu,  
in alle talen van de wereld.    
   
Welkom de kinderen van Sion,  
Rome en Mekka.  
Welkom de zonen en dochters  
van Luther en Calvijn.  
Welkom antieken, modernen,  
post-modernen.  
Welkom de zelfstandige,  
eigenzinnige denkers,  
welkom de mannen  
van Descartes en Spinoza,  
welkom de vrouwen  
vanaf kenau Simons  
tot en met de tweede emanicipatiegolf,  
maar even goed welkom degenen  
die volgzaam en zacht  
als schapen zijn.  
Welkom ieder die ergens  
goed in was en dat talent  
ten volle heeft benut.    
Beste deur,  
wij gelovigen moeten  
de goede werken doen  
om die hemelse ruimte  
te mogen betreden,  
terwijl jij alleen  
maar open hoeft te staan.  
Of zou dat ook voor ons  
het beste werk zijn dat er is?  

 
IEMAND ZINGT    
Iemand zingt uit angst tegen angst  
Iemand zingt uit nood tegen nood  
Iemand zingt uit de tijd tegen de tijd  
Iemand zingt uit het stof tegen het stof  
Iemand zingt van de naam die namen naamloos maakt    
Erich Fried  

 
HEER   
maar zonder knechten  
messias maar zonder macht  
therapeut maar zonder witte jas  
strijder maar zonder wapens  
revolutionair maar zonder partij:  
schuldig verklaard maar zonder verdediger  
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opgehangen maar zonder troost  
opgewekt maar zonder spektakel    
Kurt Marti  

 
WAT STEEN WAS    
Is er een diepere dood: mensen gaan dicht  
voor elkaar kunnen geen kier meer open  
harten zijn dicht voor God steen, in zichzelf besloten.  
   
Is er nog leven dat breekt wel een  
hamer zo hard een beitel zo scherp iemand die  
iets er op weet?  
   
Luister, een woord wekt het  oor  
Luister, wat steen was beweegt  
Hij die aan ons zich  
verloor open tot op het eind breekt  
als de Levende door roepende tot men Hem kent.    
Inge Lievaart  

 
DROMEN NAAR KERSTMIS    
oogverblindend duister in de straten  
oorverdovende stilte slokt stemmen op  
   
dorstig makend water vuur dat kou  
uitstraalt koude kille uitstraalt koude kille kleuren  
doven vreugde uit  
   
dromen naar de toekomst stem die  
adem geeft aan een roep om ruimte: plaats voor  
kleine mensen helend aan elkaar  
   
flakkerend vlammetje hoop tegen angst en wanhoop  
oogverblindend duister oorverdovend licht  
kaarsvlam van verlangen: ooit een zee van licht?    
Wil Kamminga  

 
BESLISSING    
Ja, als je het bedrog ontmaskert slaan  
ze je tot bloedens toe, je ligt in doodstrijd,  
maar je zult niet sterven.  
   
Ja, als je de waarheid zegt, doden ze je.  
Wees niet bang voor de dood! Je zult  
verrijzen.  
   
Ja als je valt, lopen ze over je  
heen en vertrappen je. Sta op, en wandel!  
   
Ja, het is allemaal voorbij, je  
bent buiten adem. Begin opnieuw.    
Julia Esquivel  
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ONVERMOEIBAAR LICHT    
Uw licht laat mij mijn schaduwen zien,  
maar ik schrik of schaam mij niet. Ik knik,  
koester mij opgelucht in uw gloed,  
haal diep adem. Alles staat te kijk.  
   
De kamer loopt vol met helderheid.  
Uit alle hoeken wuift de morgen mij toe. Ik durf  
opnieuw te hurken,  
streel met mijn vingers de harde vloer.  
   
Waarom raakt u nóg niet moe van mij?  
Zo vaak eerder hebt u mij met licht doorstroomd.  
Telkens gleed het uit mij weg.  
Ik dorst u niets meet te beloven.  
   
Nu komt uw licht wéér over mij.  
Het klimt tegen mij op zoals een kind dat spelen wil,  
weerloos jong, brutaal.  
Uw licht zit lachend op mijn schouders.    
Paul Begheyn  

 
Maagdelijk leven is  
gaan waar geen weg is  
tegen de stroom in  
   
Trouw aan Zijn woord  
je mond niet houden  
als mensen geknecht worden  
   
Maagdelijk leven is  
van Hem kracht ontvangen  
om Zijn weg te gaan  
   
Protesteren tegen  
onrecht, apartheid,  
racisme.... alles wat een mens  
knakt  
   
Maagdelijk leven is  
je leven geven  
delen wat je hebtgekregen  
   
Geloven in de Ene  
voor de kleinen  
en de zwakken  
de verdrukten en de armen  
   
Maagdelijk leven is  
steeds tegen de feiten in  
zeggen: "En toch... "  

 
U HEBT MIJN HANDEN GEVULD    
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Ik ben uw zoon op aarde die nog nauwelijks loopt   
U hebt mijn handen gevuld Met  
kleuren, met penselen  
Ik weet niet hoe ik u moet schilderen  
   
Moet ik de aarde schilderen,  
de hemel, mijn hart  
Brandende steden, vluchtende  
mensen  
Met ogen vol tranen  
Waar moet ik heen vluchten, tot wie omhoogvliegen  
   
Hij die daarginds het leven schenkt  
Hij die de dood uitzendt  
Misschien kan die maken  
Dat mijn schilderij een feest van licht wordt.    
Marc Chagall  

 
WAAROM IK NIETS DOE    
Men had mij beloofd dat er mensen zouden zijn,  
die gastvrij zouden zijn en je eten  
en drinken geven.  
   
Men leerde mij woorden die handig  
zouden zijn en nuttig als ik wilde blijven leven.  
   
Maar waar ik ook kwam, men  
sprak een andere taal.  
De deur ging pas open als ik op  
hun manier sprak en als ik  
ergens eten kreeg dan was het omdat ik zweeg.  
   
Ik hoorde, zag en zweeg en mat stil  
met eigen maten en bouwde eigen huis en taal;  
als er nu iemand aanklopt die niet op  
mijn manier wil spreken schrijft hij wat mij  
betreft een dergelijk verhaal.  
  John Blad    

 
Samen bidden dan hoor je elkander tenminste,  
want wie in het donker heelal is op horen bedacht?  
De bomen misschien, de wolken misschien en de winden,  
de sterren daar achter en achter de sterren de nacht,  
en verder is nergens een oor of een antwoord te vinden.  
   
Heelal het is maar een woord om de hemel te binden  
aan ons en de aarde. Heelal is het maar een woord  
voor de ruimte rondom waarin wij verdwalen als blinden  
en voor de muziek van de sferen die nooit werd gehoord.  
Het is alleen maar het duister van de beminden,  
het niets dan een lege onmeetlijke nacht en wij midden  
erin en dicht bij elkaar samen kussen, fluisteren, bidden.  
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Maria, wie je bent  
in het kerstverhaal  
- gelukzalige moeder van Jezus messias -  
was je niet  
toen je Jezus kreeg,  
zoon van Jozef.  
   
Je hebt veel moeten doormaken  
voordat God openbaar werd  
in je zoon.  
   
Je hebt aan Hem getwijfeld:  
was Hij van de duivel bezeten  
of door de Geest gedreven?  
   
Je kon Hem niet volgen,  
begreep niet van wie Hij het had,  
wie Hem bezielde.  
   
Je hebt Hem het huis zien uitgaan.  
Jullie hebben woorden gehad.  
'Prijs niet mijn moeder  
maar die Gods wil doen  
de hemel in', zei Hij later.  
   
Je hoorde met zorg  
hoe Hij omging met zieken  
en verkeerde onder mensen  
met de nek aangekeken.  
   
Je was Hem allang  
uit het oog verloren,  
toen Hij vastliep in de stad  
en veroordeeld vernederd  
stierf aan het kruis.  
   
Je hebt hem in Betlehem  
in een kribbe gelegd  
en in doeken gewikkeld.  
Ze bleven achter in zijn graf.  
   
Wat de engel van het verhaal  
je vooraf heeft gezegd,  
ben je na een lange weg  
achteraf van hem gaan geloven:  
je bent de moeder van Jezus,  
de mensen een broeder  
God een zoon.  

 
Kinderen weten wat de hemel is   
Een kind is  
zoveel dichter bij de aarde  
en de hemel zo nabij;  
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het komt er  
nog maar net vandaan.  
   
Een kind heeft geen moeite  
achter de sluier van wat het ziet  
te zien Die niet te zien is.  
Het lijkt of het gisteren nog  
in Gods nabijheid was.  
   
Wie een kind  
voor het eerst ziet lachen,  
weet ineens niet meer precies  
waar kinderen vandaan komen  
en of het allemaal  
wel zo gewoon is wat er gebeurt.  
Er komt een bemoedigende wijsheid  
naar ons toe  
uit een andere  
niet zo vermoeide  
niet zo actieve wereld.  
   
Hoe vanzelfsprekend  
en levenmakend liefde is;  
hoe zeker ondanks alles  
onze toekomst en uiteindelijk thuis;  
hoe present en nabij God;  
hoe betrouwbaar  
zijn belofte, onze hoop zijn -  
   
dit hele volle leven,  
de mens zoals bedoeld,  
is de eeuwen door  
van een kind afgelezen.  

 
Een lied tot God de arend  
(naar Deuteronomium 32,11)  
voor Willem Vogel op zijn 75e verjaardag  
   
Ik zoek U in den blinde  
en tast de hemel af.  
De lucht blijft leeg. Ik wacht  
totdat (jij mij zult vinden  
in dit verlaten land.  
   
Draag mij op uw vleugels  
de vrijheid tegemoet.  
   
Ik zie U in de verte.  
Gij komt steeds naderbij,  
machtige majesteit.  
Uw schaduw overdekt me  
met troost en tederheid.  
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Draag mij op uw vleugels  
de vrijheid tegemoet.  
   
Gij, verre en nablle,  
ik voel uw zachte bries  
als Gij mij zoekt en ziet.  
Gij aan de hemel, wijs me  
uw hoopvol nieuw verschiet.  
   
Draag mij op uw vleugels  
de vrijheid tegemoet.    
Paul Begheyn  

 
Woorden geschreven    
Mensen gebogen,  
een hand gaat haar gang,  
glanzende ogen,  
een hart dat ontvangt.  
   
Woorden geschreven,  
een wereld gezegd,  
leven is leven,  
een mens komt terecht.  
   
Woorden die dragen,  
een bodem die voedt,  
zinvol je dagen,  
een God die je hoedt.  
   
Mensen gebogen,  
een tafel hun hart,  
woorden gewogen,  
zoveel dat verwart.  
   
Woorden gevonden  
als liefde en trouw-  
twee die zich bonden:  
jij mens, jij ja jou.  
   
Licht op hun wegen,  
gegrond hun bestaan,  
mensen gezegend,  
voorgoed klinkt hun naam.    
Bij Spreuken 3:3 Hans Bouma  

 
De engel    
Mensen weten het niet als zij ademen  
dat ik treed  
op de termiek van hun woorden,  
klimmen kan op hun zin,  
dat ik mijn bindingen slaak  
aan de aarde en dans  
als zij zuchten.  
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Soms voelt een aandachtige mij  
voorbijgaan, een luchtstroom verraadt mij.  
   
Soms is er iemand die bidt.  
Wij doorkruisen samen de ruimte.  
   
Maar meestal weten de mensen het niet  
dat ik neerstort in lichtval  
vloeibaar als water wordt  
en zij mij kunnen betreden.    
Maria de Groot  

 
San Juan Evangelista    
1.  
Johannes die de rode mantel draagt  
met zwier, je draagt het koningsrood van zon  
en in je kelk verdrinkt het duivelsdier.  
Ik wilde dat ik met je spreken kon.  
   
Ik zou je vragen: onze dagen hier -  
ondenkbaar in hun gratie, maar waarom  
heerst onverbiddelijk de dood alom,  
ondanks de kunstgreep die de leerling siert?  
   
Je rechterhand omhelst de goudbokaal  
waarin het ondier spartelt, deze slang  
die werd gevangen in de gouden ring.  
   
Je linkerhand spreekt sprakeloze taal:  
de palm is open, vingers smal en lang  
wijzen hoe diep het gif ten onder ging.    
   
Berouwvol zijn. Omzien naar wie  
niet meer gezien wordt. Gestaag  
bij avond gaan ook als de dag  
op te lichten zoekt. Onweersleerling,  
   
zelf half in donker gehuld, half in licht,  
zoals de luchten rondom je die zwaar  
van vuur en regen gaan overstag  
naar werelden, nu weer dicht.  
   
Wat rest zijn je lippen die bedroefd  
elkaar kussen, nu de andere mond  
niet meer is, en je wangen verbleekt  
   
en je twee handen die elkaar zoeken.  
Wat overblijft is die niet bleef  
en het terra van raadsels daar rond.    
naar El Greco    
Maria de Groot  
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 De derde Emmaüsganger    
Nu goed dan ik was uit het graf geklommen  
ik stonk nog van het hangen aan de balk  
al was het zweet opgedroogd  
en het bloed zwart geworden -  
bij die dingen staan wij niet meer stil dat is  
voor barokschilders en dichters  
zonder de zindelijkheid van het plastic -  
   
het gaat niet om het doodgaan en daarna  
het gaat om het leven als de leliën  
des velds om het eten en drinken verdelen  
zodat ieder verzadigd wordt en er ruimte komt  
voor wat eigenlijk pas leven is:  
   
de bruiloft en het dansen en het vrijen  
het luisteren en luieren en leren  
en het meetellen van de timmermannetjes  
van de hoeren en de hadjememaars en vissers  
tussen de witgekalkte graven  
tussen de speculanten in en om de tempels  
tussen de priesters en de professoren  
en al die pilatussen  
die donders goed weten!  
   
nu goed dan ik liep de weg op in het donker  
het was koud maar toch nog niet moeilijk  
en weer aan te wennen  
terug te zijn  
en ik zag dat twee van de jongens  
   
die zich uit de voeten hadden gemaakt  
omdat het link was in Jeruzalem te blijven  
het even goed koud hadden op de weg -  
ik wou echt wel eens horen  
of ze iets gesnapt hadden  
van waar het om ging of ze  
het vlammetje door zouden kunnen geven  
van het bereikbare in het onbereikbare  
en bij voorbeeld hun kinderen  
wat minder zouden belasten en  
 ook wat minder vatbaar maken  
voor de bacil van de angst  
en de leugen  
en het wie het eerst mept, mept het best -  
   
ik was mager geworden die uren  
aan de balk eer ik de spelonk in ging  
ik zag er heel anders uit en het was donker  
zodat de jongens me niet herkenden  
toen ik plotseling naast hen liep en een praatje begon:  
jullie kijken wel sip zei ik  
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en wachtte gespannen op het antwoord  
ze keken me niet aan maar een mompelde  
weet je dan niet wat er gebeurd is?  
we hebben ons blij gemaakt met een dooie mus  
het nieuwe rijk stond voor de deur  
en we waren klaar het zaakje over te nemen  
toen een de boel verried en er met de kas vandoor ging  
en de man die gezegd had dat het voor elkaar zou komen  
gepikt werd en opslag ter dood veroordeeld -  
zouden we dan niet sip kijken?  
zo ben je minister en  
zo ben je weer jan boezeroen!  
en in die trant praatten ze verder  
ze hadden ook echt wel met mij te doen  
maar veel meer  
bleek er toch niet bij te zitten -  
   
nu goed dan ik begon het hen opnieuw uit te leggen  
dat het niet om dit einde ging  
en dat het logisch was dat ik het loodje legde  
maar dat het nieuwe rijk er was  
voor wie ogen had om te zien en oren om te horen  
dat het niet ging om mij maar om  
de timmermannetjes  
en de hoertjes en de dichtertjes  
om de joodjes en de germaantjes  
om de hongaartjes en de rusjes  
om de negertjes en de algerijntjes  
om de mensjes die gekke wezentjes  
die twintig of vijftig of tachtig jaar te leven hebben  
en leven dat is werken en wonen en eten en daarna  
vrijen en muziek maken en in het gras liggen  
en wat ze verder plezierig vinden  
en die ook moeten lijden o ja  
maar echt nooit meer dan onvermijdelijk is -  
ik legde het hen uit en ze luisterden  
en ze onderbraken me alleen om te vragen:  
zeg ga met ons mee een boterham eten!  
   
en toen in het licht keek de een mij aan  
en werd wit om zijn neus en keek weer  
en gaf de ander een duw en riep:  
jo kijk eens hij is het hij opgestaan!  
en de ander keek en riep:  
jezus christus hij is het je hebt gelijk!  
een wonder! riepen ze: een wonder!  
alsof het daarom ging en in hun opwinding  
verdween ik maar stiekum weer in het donker  
omdat er toch niet meer met hen te praten was -  
   
nu ze liepen zich de benen uit het lijf  
om de andere kameraden  
dat wonder te gaan vertellen en  
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te redden wat er te redden viel  
om een pausje te maken  
en pratriarchjes  
om met constantijn te onderhandelen  
en met zoveel anderen  
om het kalvinisme uit te vinden  
en weet ik wat nog meer  
tot het ethisch gehijg van de protestantenbond toe  
zodat de witgekalkte graven  
de pilatussen en de speidels  
die donders goed beter weten  
het voor het zeggen hebben  
tot het einde der tijden  
tot het einde der tijden  
en de timmermannetjes  
en de negertjes  
en de rusjes  
zie boven -    
A. Marja  

 
God ziet naar je om,  
naar jou persoonlijk, wie je ook bent.  
Hij ziet je, hij begrijpt je,  
want Hij is het die je tot leven riep,  
Hij weet wat in je omgaat,  
wat je voelt wat je denkt,  
wat je graag wilt en wat je kunt,  
waar je sterkte ligt en je zwakheid.  
In dagen van vreugde alsook in tijden  
van droefheid ziet hij naar je om.  
Hij voelt met je mee als je hoopvol bent,  
maar ook temidden van de bekoring  
In al wat je angstig maakt,  
in alles wat door je herinnering gaat  
in al wat je opbeurt en in alles  
wat je droevig stemt, stelt hij belang.  
Van je voetzool tot je kruin kent hij jou  
Hij omsluit je helemaal  
hij draagt je in zijn armen,  
hij tilt je op en zet je neer.  
Of je glimlacht, of je schreit,  
ziek bent of gezond,  
hij leest het af van je gelaat.  
Teder kijkt hij op je neer;  
hij hoort je stem, je harteklop,  
hij hoort je tot je zuchten toe.  
Niet m‚‚r geef jij om jezelf  
dan Hij houdt van jou...  

 
GROET DE AARDE IN DIT UUR  
GROND EN WATER,LICHT EN VUUR  
BEWAAR EN HOED HAAR  
VOOR DE LANGE DUUR  
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Gegroet het lieve leven  
al wat geboren is  
en wie het heeft gegeven  
een menselijk gezicht  
   
Gegroet de lieve aarde  
die onze voeten draagt  
onschatbaar is haar waarde  
zij voedt ons ongevraagd.  
   
Gegroet de zonnestralen  
onmisbaar licht en vuur  
die ons uit ontij halen  
uit nachten,koud en guur  
   
Gegroet het bruisend water  
steeds onderweg naar zee  
het zingt voor nu en later:  
'Wie stroomt er met mij mee?'  
   
Gegroet het lieve leven  
uit water, grond, en licht  
en wie eraan wil geven  
een menselijk gezicht.  
   
Gegroet u lieve mensen  
hier samen weer bij elkaar  
om te worden vrienden, vriendinnen  
eens wordt het waar.  
   
GROET DE AARDE IN DIT UUR  
GROND EN WATER,LICHT EN VUUR  
BEWAAR EN HOED HAAR  
VOOR DE LANGE DUUR  

 
loof het onkruid,  
wilgen roos en vlinderstruik,  
de wouw en de klauw,  
de brem, het slangenkruid;  
rode klaver, steppeheks  
omringd door varkensgras,  
de duizendknoop, de klis,  
de kleine herderstas.  
   
loof het onkruid,  
mensen, volken niet in tel  
de laagsten die zuchten  
onder hoog bevel;  
hongerslaven, krotbewoners,  
wijd en zijd verspreid,`  
bestempeld en geschuwd  
als last en minderheid.  
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Loof het onkruid,  
en gedenk het oude woord:  
de minste zal lachen,  
leven ongehoord.  
Onkruid wint, wat zeker is,  
het allerlaatst gevecht  
en brengt de minste mens  
tot zijn verloren recht.  

 
Ommekeer    
denkend aan het verleden  
op de grens van het bestaan:  
dat slavenland  
   
zwervend in het heden  
in het zand van de woestijn:  
dat dorre land  
   
luisterend naar woorden  
over tekens van nieuw leven:  
dat komend land  
   
dromend van de toekomst  
aan de oever van de Jordaan:  
dat vruchtbaar land  
   
oriënterend in de richting  
van een liefdevol bestaan:  
dat beloofde land  
   
aarzelend aan de oever  
gaan wij door het water heen:  
dat helend land  
   
wagend de stap naar vrijheid  
van een beter nieuw begin:  
dat bevrijdend land  
   
bevrijd van het verleden  
levend in Gods Geest:  
dat hemels land  

 
Partnerschap tussen God en mens  
   
Partnerschap tussen God en mens  
Vriendschap tussen gelijken  
Jij en Ik, Ik en Jij  
Gesprek  
Dialoog  
dat is wat wij leren  
uit de ontmoeting tussen God en Mozes  
God en Elia  
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God en Samuel  
God en Jezus  
   
En God spreekt  
de mens antwoordt  
   
De mens spreekt  
vraagt  
smeekt  
   
God geeft antwoord  
zwijgt  
   
stilte  
   
de stilte als Aanwezigheid  
God in de stilte  
God is stilte  
   
Wij ontmoeten God  
als wij stil worden  
openstaan  
langzaam opengaan  
voor het onbegrijpelijke  
voor Zijn Naam  
Zijn woord  
van leven  
   
klank van water  
kabbelend  
van de rotsen  
Bron van leven  
Lamp voor onze voeten  
   
mens en God  
Ik en Gij  
Ik en Jij  
partners  
vrienden voor het leven    
j. hacking  

 
Tegenover elkaar gezet  
als pionnen op een schaakbord  
Licht betekent de duisternis  
die onbekend wil blijven.  
   
Langs elkaar heen gaan zij:  
De ongelukkige zonder hoop  
en de welgestelde  
met de wereld aan zijn voeten.  
   
Ze vertrekken als reizigers  
en ontmoeten een kruispunt  
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waar de rollen worden omgedraaid.  
   
De nacht wordt ochtend  
en de verdrietige glimlacht  
terwijl de zon uitdooft  
van de eerst zo stralende  
maar onzalige mens.  
  Esther Disveld  

 
Wangen wachten af.  
Mensen wachten af.  
Je kunt iemand  
een klap in zijn gezicht geven.  
Je kunt iemand een kus geven,  
als teken van liefde.  
De wang wacht af,  
wat zal het worden:  
een klap of een kus?  

 
Wij zijn de eersten niet  
die stil, maar woedend vrezen:  
het is niet waar, dat koninkrijk  
dat komt, het is een goed bedoeld,  
begrijpelijk en vroom bedrog.  
Wij zijn de eersten niet  
die zuchten onder de geschiedenis:  
één stroom van bloed,  
onafgebroken  
series rampen, haat en geweld,  
voortdurend vechten om te overleven,  
en waarvoor, waarheen,  
is er iemand die het antwoord weet?  
   
Maar telkens weer kom ik u tegen,  
op het spoor gezet door goede mensen,  
betrouwbaar en eerlijk voor u,  
en zij zijn u blijven vertrouwen,  
in de donkere uren van hun leven  
zijn zij de worsteling met u begonnen  
en lieten u niet los, op hoop van zegen.  
En telkens weer zie ik die ene mens  
die eenzaam was en zelfs door u verlaten,  
maar die u niet verliet, zijn vrienden hielp  
en zei: Ik ben de waarheid en het leven  
en wijs de weg naar God die liefde is.  
   
Wij zijn de eersten niet,  
wij laten u niet los  
tenzij Gij ons zult zegenen  
Heer, ik geloof,  
maar kom mijn ongeloof te hulp.    
Nick Schuman  
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Ik luister naar de angst van God  
Ik, die gevoed ben  
die nooit een dag honger heb gekend  
ik zie de doden -  
de kinderen, van honger omgekomen -  
ik zie hen en poog te bidden.  
   
Ik luister naar de angst van God  
ik, die het warm heb  
die nooit de beschutting van een  
huis heb hoeven te missen.  
In stille paniek  
zwerven de mensen rond  
die van hut en huis beroofd zijn.  
   
Ik luister naar de angst van God  
ik die sterk ben en gezond  
die liefde kent en lachen in mijn ziel  
ik zie massa's kinderen  
die niet uit kunnen groeien  
ik zou hen zo graag heel willen maken.  
   
Ik luister naar de angst van God  
maar ik weet maar al te goed  
dat pas als ik hun bitter lijden deel  
-de pijn en de hel van de aarde -  
God in mijn geest kan wonen  
om het Koninkrijk nabij te brengen.  
   
Ik had honger, maar niet uit  
behoefte aan brood  
maar uit behoefte aan vrede, die uit  
een zuiver hart komt.  
Ik had dorst, maar niet uit behoefte aan water  
maar uit behoefte aan vrede, die de  
brandende dorst naar oorlog lest.  
Ik was naakt, niet uit behoefte aan kleren  
maar uit verlangen naar  
waardigheid van mannen en  
vrouwen omdat hun lichaam zo mooi is.  
   
Ik had geen huis, waar ik thuis kan zijn  
niet omdat er geen onderdak was,  
gemaakt van stenen  
maar er was geen hart, dat begrijpt,  
dat beschermt, dat lief heeft.  
   
Ik had honger, ik had dorst,  
ik was naakt, ik had geen huis  
Toch heb ik vrede gevonden,  
vrede en waardigheid  
en een hart vol liefde.    
Nancy Telfer  
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Het geheim    
Vertel mij  
je geheim  
dat zwart ziet van verdriet,  
vertel mij,  
zodat ik met je kan sterven,  
zodat wij  
dezelfde afgrond onder ons zullen  
voelen afbrokkelen,  
en wij elkaar zullen wurgen van angst;  
vertel mij.  
   
Eigenlijk geloof ik niets,  
en twijfel aan alles,  
zelfs aan u,  
maar soms, wanneer ik denk dat Gij  
waarachtig leeft,  
dan denk ik, dat Gij liefde bent,  
en eenzaam, en dat Gij in dezelfde  
wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik u.  
   
Telkens schrikt zij weer,  
het meisje met de grijsblauwe ogen  
vol herinnering en verlangen,  
als zijn zoen langs haar lippen glijdt.  
Die ogen weten het geheim  
van haar zachte kopje, zoals hij dat noemt.  
Soms zijn wij golven van de zee,  
die samen vloeien.    
Stanislawa  

 
Ze stroopten de vrede zijn vel af  
je kon het vlees zien  
weerzinwekkend was het  
rood en het trilde  
   
maar zij sneden het open  
en haalden de oorlog eruit  
die maakten ze klaar  
op een vuur van boeken  
   
en kruidden hem met oude  
beproefde specerijen  
vervolgens een aftreksel erover en opgediend  
met brood en wijn  
ze zitten nog steeds te eten.  
  Erich Fried  

 
duivels is  
als ik nee zeg tegen mijn gevoel  
dat vreugde wil beleven;  
en als ik tegen feesten ben  
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bonbons en goede wijn omdat die  
duivels zouden zijn  
   
duivels is  
als ik het niet aandurf  
de priester van wie ik houd  
-en antwoord voel -  
te vragen om dat kind-van-liefde  
dat in mij leven wil:  
omdat liefdeskinderen  
niet goddelijk zouden zijn  
   
duivels is  
als ik doorga in de relatie die  
in feite niet meer bestaat zoals  
die ooit begonnen werd en  
ingezegend:  
omdat bevrijding-wederzijds  
niet liefdevol zou zijn  
   
duivels is  
als ik met tegenzin een plicht vervul  
-die mij allang niet meer vervult-  
en plicht geschreven zie  
als hoogste goed:  
dan  
ben ik goed op weg  
een duivels pad te gaan    
Annelou Koens  

 
Het geluid dat mij verhindert    
Het geluid,  
dat mij verhindert  
de stem van God te horen  
is niet,  
werkelijk niet,  
het geroezemoes van mensen  
of de bedrijvigheid van de steden,  
en nog minder  
het geruis van de wind  
of het gemurmel van het water...  
   
Het geluid,  
dat de goddelijke stem smoort  
is het innerlijk oproer  
van gekwetste eigenliefde,  
van opkomende argwaan,  
van eerzucht, die nooit inslaapt...  

 
Lichtblauw    
Geef mij een woord, een lichtblauw woord  
tegen wind en water, aarde en zon.  
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De kleurloze wind waait de verhalen weg.  
Het water lost mijn zinnen in een onzin op.  
Luchtige woorden zakken door de zwaartekracht.  
De zon doet de letters verschroeien.  
   
Maar een lichtblauw woord waait niet weg.  
Het is waterproef en bestendig.  
Het kent sfeer, het is levend en licht,  
vol warmte van binnen, met van buiten een schild.  
   
O, rustig, lichtblauw woord  
tegen meer dan vier elementen!    
Thijs Weerstra  

 
Niet voor niets    
Mocht ik één helder lied horen van de merel,  
één wilde roos zien, kamperfoelie  
ruiken, en zon in het water zien schijnen,  
dan heb ik niet voor niets geleefd.  
   
Mocht ik één ogenblik voelen van  
bevrijdende dankbaarheid,  
voor alle goeds, mij geboden  
uit het hart van medemensen,  
dan heb ik niet voor niets geleefd.  
   
Mocht ik één druppel meedrinken  
uit de oceaan van lijden,  
en onpeilbare eenzaamheid van  
Jezus, de Nazarener,  
dan heb ik niet voor niets geleefd.  
   
Mocht ik één lichtje ontsteken van  
vrede, liefde en begrip,  
door mijn eigen zin, en streven om  
te groeien in geesteslicht,  
dan heb ik niet voor niets geleefd.    
Anne-Margreet    

 
Kom in de ochtend  
en open mijn venster.  
Kom binnen  
door een deur die  
gesloten was;  
kom met je vragen  
en leg je hoofd in het kussen  
van de stoel, die ik  
op je te wachten schoof.  
Roer in je ik, als ik in  
mijn gestorven zijn.  
Geloof in het wonder,  
dat wat voorbij ging  
vervangen werd  
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door nieuwe kracht.  
Laat heel je wezen rusten  
in die zegen en wacht  
op de Hand, die ook mij  
dit wezenlijke gaf.    
Lia Barbiers  

 
Job    
niet anders kunnen dan  
schreeuwen  
vloeken  
m'n vuisten ballen  
tegen God.  
geen weg zien  
om te gaan.  
een leeg gat zijn:  
koud  
dood.  
geen warmte  
voelen  
geven.  
hunkeren naar  
iemand  
die m'n hand pakt  
en zegt:  
ik ben er  
voor jou  
zoals je bent  
sta maar op  
ik loop met je mee.    
Wil Kamminga  

 
Nu je met eigen ogen kijkt,  
weet:  
Hier is het zo: er is geen vreugde,  
er is geen geluk.  
Hier op aarde  
is de plaats van vele tranen,  
de plek van grote vermoeidheid  
waar droefheid en verslagenheid  
maar al te bekend zijn.  
Een grauwe wind blaast  
en strijkt op ons neer.  
De aarde  
is een plaats van smartelijke vreugde  
van vreugde die bedroeft.  
   
Maar ook al was dit zo,  
al was het waar dat er slechts lijden is,  
al was het zo gesteld op aarde,  
is het dan nodig altijd bang te zijn?  
is het dan nodig altijd te beven?  
is het dan nodig altijd te huilen?  
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Opdat wij niet  
jammerend door het leven gaan,  
opdat de droefheid ons nooit verzadigde,  
heeft Onze Heer ons  
de lach, de droom, het voedsel,  
onze kracht gegeven,  
en tenslotte,  
de daad van de liefde  
die mensen zaait.    
Nahuatl, Mexico, 16e eeuw.  

 
Het is gebeurd  
en het gebeurt nog steeds  
en het zal blijven gebeuren  
als er niets tegen gebeurt  
   
De onschuldigen weten van niets  
omdat ze onschuldig zijn  
en de schuldigen weten van niets  
omdat ze schuldig zijn  
   
De armen merken het niet  
omdat ze te arm zijn  
en de rijken merken het niet  
omdat ze te rijk zijn  
   
De dommen halen hun schouders op  
omdat ze te dom zijn  
en de intelligenten halen hun  
schouders op  
omdat ze te intelligent zijn  
   
De jongeren kan het niet schelen  
omdat ze te jong zijn  
en de ouderen kan het niet schelen  
omdat ze te oud zijn  
   
Daarom gebeurt er niets  
en daarom is het gebeurd  
en gebeurt het nog steeds  
en zal het blijven gebeuren.    
Erich Fried  

 
Naar jouw aangezicht verlang ik, o Heer,  
en het is de nood van mijn leven dat ik het niet vind!  
Ik weet dat je er bent.  
Ik weet wat je sprak en wat je wilt.  
Ik riep zo vaak naar je,  
maar je liet je aan mij niet zien.  
Ik heb je melodieën van mijn leven voorgezongen: jubelend,  
sidderend, dankend, smekend, treurig en stil - ik heb met je  
gepraat, ik heb geklaagd en gescholden,  
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ik heb je van tijd tot tijd uit het oog verloren,  
maar steeds weer moest ik naar je terug.  
Steeds heb je toen op me gewacht,  
want je had me mijn vrijheid gelaten.  
Je wist zeker dat ik terug zou komen.  
En nu ben je mij zo nabij gekomen  
dat ik je adem op mijn wang voel.  
Jij, mijn oerbron. Jij, mijn einddoel. Jij, mijn hemel.  
En nu moet ik naar huis,  
in het 'leven', in het 'eeuwige leven',  
in de 'vreugde des Heren', in het 'koninkrijk'.  
Nu wil ik niets meer zeggen,  
nu wil ik luisteren wat jij me te zeggen hebt  
over mijn hemel, waar je mij hebben wilt.    
Joseph Müller  

 
In de ruimte van de Levende    
die mij niet opgeeft  
en als ik ondermaats  
en alles tegen me  
geen gat meer zie  
en ook niet zoeken wil  
   
die weet  
van voor ik was  
wie ik zal zijn  
en roepen blijft  
ook als ik nauwelijks hoor,  
die d…n de minste is  
de grootste, of een vader  
een vijand lijkt en liefste is  
die wil ik noemen:  
jij die bent - een heilige naam  
   
als gisteren en morgen  
mensen, mensen zijn en zoals jij  
en ik als jij  
en zij en jij en ik  
en alles om ons heen  
zoals jij ooit hebt uitgedacht  
d…n zal de aarde hemel zijn  
dat denk ik wel  
   
zo zeggen ze in Nazaret  
dat iemand wist  
en aan zijn naasten deed  
en uitsprak wat hij kon vermoeden  
en niet meer laten zou  
wat nog wordt doorverteld:  
die schuld vergaf  
en daardoor schuldloos was  
zoals een mens k…n zijn  
een zoon    
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zo kan het morgen zijn  
met iedereen  
dan zal de aarde hemel zijn  
dat denk ik wel    
Annelou Koens    

 
Tien geboden    
Al zoveel moet ik van mezelf,  
moet ik dan ook nog wat van U?  
Ik stoot op woorden van graniet:  
gij zult niet zus, gij zult niet zo.  
Wat moet ik met die stelligheid?  
   
Laat uw woorden liever peilers  
worden van een huis waarin ik  
wonen kan, en zeg niet aldoor  
nee, zeg ja. Zie hoe ik probeer  
te bouwen in uw geest: een hart  
   
van vlees waarin haast als vanzelf  
liefde bedding vindt, een ziel die  
zich niet verliezen wil in lomp  
gelijk, maar geduldig wachten  
durft en hoopvol verder groeien.  
   
Uw woorden rol ik voor mij uit  
zoals een loper waarop de  
toekomst open ligt; of als een  
haag van bomen plant ik ze langs  
de weg die ik met U gaan wil.  

 
Wie zouden wij zijn, hoe zouden wij bewaard blijven,  
als God ons niet zou dragen?  
Gods liefde is het fundament, de grond van ons bestaan.  
Ik zal er zijn heet Hij. Wij mogen er zijn, al onze dagen,  
de goede en de slechte. In geluk en pijn.  
ln zorgen en in vreugde.  
   
Wie zouden wij zijn, waar zouden wij zijn,  
als er geen nieuw begin was?  
Als God niet steeds opnieuw, het met ons zou proberen.  
Als wij alles mee moesten dragen, hoe ver zouden wij dan komen?  
   
Met handen en voeten, met lichaam en ziel  
zijn wij gebonden aan de aarde.  
Gebonden aan hebben en houden, aan wat niet blijft.  
Wie zouden wij zijn, als de Eeuwige ons niet wilde  
kennen?  
   
Kwetsbaar zijn wij, klein.  
Een leven kan zomaar over zijn.  
In het licht van de eeuwigheid, wie zijn wij dan nog?  
Toch, het gras en de bloemen in het veld,  
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zo kwetsbaar als zij zijn, zijn zo volmaakt.  
Uit liefde geschapen. Wat zou een mens dan nog vrezen?  
   
Als wij ons gedragen weten, als wij er mogen zijn;  
kleine mensen, aarde, stof;  
als God zich aan ons bindt  
kunnen wij dan anders dan antwoorden met liefde?  
Kunnen wij voor een ander, hart en handen zijn van God?  

 
Duizend jaren oud & nieuw    
"Een zwaard zal door uw eigen ziel gaan" Luc. 2,35    
De dagen zijn bijna op,  
zo ook de jaren,  
zelfs de eeuwen  
van deze tijd  
en zijn eeuwigheden.  
Wie omkijkt voelt het verlies:  
vruchteloze pijn, vervlogen hoop,  
miskende liefde, vergoten bloed.  
Wie uitkijkt voelt wat begint:  
graag zien, vergeven ook,  
en vrede, het paradijs.  
Zo blijven we oud,  
zo worden we nieuw.  
En het eeuwigste wat ik zie  
is het oeroude onnozele getortel  
van een koppel duiven  
en de eerste glimlach van een kind  
voor zijn moeder.  
Haar hart krimpt.    
Jos van Pelt  

 
Eerbied voor het leven    
Geen groter geheim  
dan het geheim  
dat leven heet,  
   
Leven -  
creatie van de Levende,  
Schepper van hemel en aarde  
   
Geen groter geloof  
dan het geloof  
dat kiest voor het leven,  
   
het leven van mensen,  
het leven van dieren,  
van alles wat adem heeft.  
   
Geloven -  
je verbinden aan de Levende,  
eerbied voor het leven.    
Hans Bouma  
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Problemen, steeds weer problemen leg ik u voor;  
maar wanneer zwaai ik u eens wat lof toe,  
zet ik u eens in de bloemen van mijn liederen.  
laat ik u gewoon 's merken  
hoe gelukkig ik met u ben.    
Hans Bouma  

 
Ik heb dat tedere gevoel voor elke zot,  
voor elke dwaas die buiten ronddaast  
zonder doel die niemands knecht is, niemands baas.  
   
Ik heb dat tedere gevoel voor ieder  
die zich luidkeels uit  
die elk gebaar ervaart  
als koel  
voor wie zich elke kudde sluit.  
   
Ik heb dat teder gevoel voor wie  
zich in zijn droom verwart en  
waar de droom de waarheid ramt  
klinkt soms zijn droom net iets te hard.  
   
Ik heb dat tedere gevoel voor elke vrouw  
voor elke man die in volkomen weerloosheid  
een ander mens beminnen kan.    
Hans van Veen  

 
Graag invalide    
En toen ze vroegen wat ze later wilde worden  
zei ze: 'Graag invalide!',  
-en zag zich al, benen onbeweeglijk in bruin-geruite plaid,  
door toegewijde man en bleke zonen voortgeduwd,  
geen zegel zelf te plakken,  
geen brief te schrijven, geen reis te maken.  
   
Dan zou ze eindelijk echt vrij zijn,  
zo treurig kijken als ze wou,  
in winkels voor haar beurt gaan,  
bij optochten vooraan staan,  
geen mooie kleren aan,  
en elke avond zachtjes snikkend zou ze zeggen:  
'Heus niet om mij, maar om die last voor jou!'  
   
En beide zonen zouden altijd bij haar blijven,  
hun leven aan haar wijden  
en nooit zou haar iets overkomen,  
nooit, nooit zou ze slijten...    
Judith Herzberg  

 
Gebed van de kat    
Heer, ik ben de kat. U moet niet denken dat  
ik u iets bepaalds zou hebben te vragen.  
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Dat niet... Ik vraag aan niemand iets.  
Maar mocht u misschien bij toeval op de  
graanzolders van uw hemel een wit muisje hebben,  
of een schoteltje melk,  
dan weet ik wel iemand die dat op prijs zou stellen...  
Zoudt u op een dag het honderas  
niet eens met uw vloek willen treffen?  
Want in dat geval, zou ik zeggen: Het zij zo. Amen.  

 
Vol liefde zijn    
Ons hart vol liefde handen die zacht verzorgen  
de dag weer soepel maken  
kinderen strelen en sterren plukken    
woorden vinden die nooit zeer kwetsen  
en liedjes verzinnen tot troost  
stem die nooit te hard wordt  
want niemand luistert  
maar hard genoeg om onrecht aan te klagen    
ogen die de belofte dragen  
van een nieuwe morgen  
ook als er tranen nodig zijn    
aandacht fijngevoelig bewaren  
voor die stil en verlaten langs de weg  
zijn blijven zitten    
mogen onze handen en woorden  
ogen en bovenal ons hart vol liefde zijn    
Bert Wirix  

 
Koninkrijk Gods    
Er is een wand die de wereld scheidt van het koninkrijk gods.  
Die scheidingswand is onze beperktheid,  
onze zelfzucht, onze hardheid.  
Maar er breekt telkens een straaltje van dat koninkrijk door  
een scheur in die wand. I  
k wil het zo stellen:  
Overal waar mensen zijn als Jezus, Boeddha,  
moeder Teresa en talloze anderen die liefde uitstralen,  
daar is een scheur in die wand.  
Maar ook als gewone mensen zich geven in de strijd  
voor de vrede, gerechtigheid, hulp aan anderen,  
daar breekt iets van dat koninkrijk door,  
zoals een zonnestraal kan doorbreken door de zwartste wolken.  
Ja, het koninkrijk Gods is nabij, het is midden onder ons.    
Bram Burger  

 
De zomers    
Klaprozen, korenbloemen,  
barstensvolle goudgele aren streelden mijn gezicht.  
Groengouden vliegen zoemden een gedicht.  
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.  
   
Zomernachtdonker is gesmolten licht. N  
iet bang zijn voor kabouters en voor trollen.  
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Ze komen 's nachts het grasveld voor je rollen.  
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht.  
   
Zullen we dit soort zomers nooit meer zien?  
Ging dan het paradijs voorgoed verloren  
omdat wij aan de wereld toebehoren?  
Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien  
een zolder in een huis zijn zonder zorgen.  
Daar hebben ze die zomers opgeborgen.    
Kees Stip  

 
Als een oordeel    
minachtend lopen wij de aarde onder de voet  
gevangen in ons wegennet hapt zij naar adem  
huizenhoog stampen wij het onheil uit de grond  
wij bouwen en bouwen wij maken een leven als een oordeel  
wij gaan over lijken voortvarend en trots lopen wij dood    
Hans Bouma  

 
Hoelang zal het duren dat macht en geweld,  
het recht van de sterkste alleen nog maar telt?  
De morgen meldt oorlog, de avond brengt pijn;  
de hel moet beslist hier op aarde zijn.  
   
Hoelang zal het duren dat mensen in nood  
vergetelheid hebben als dagelijks brood?  
De morgen meldt oorlog, de avond brengt pijn:  
hoe kan er nog hoop in de mensen zijn?  
   
Hoelang zal het duren dat ieder goed woord  
verkeerd wordt begrepen, niet eens wordt aangehoord?  
De morgen meldt oorlog, de avond brengt pijn:  
zou vrede alleen maar een droombeeld zijn?  
   
Moet het zolang duren tot goedheid het wint  
van moordende wapens en vrede begint,  
tot honger verandert en welvaart alom en  
haat gaat verdwijnen als sneeuw voor de zon?  
   
Moet het zolang duren,  
zijn wij dan te groot ons schuldig te weten  
aan oorlog en dood?  
Hoe zou het toch worden als wij,  
in Gods naam, onszelf gaan vergeten,  
elkaar weer verstaan?    
Henk Jongerius  

 
Ik zie een stad, een fonkelnieuw Jeruzalem,  
maar dan wereldwijd en aarde-rond.  
De grenzen tussen naties en volken zijn vergeten  
en heel de aarde is hospitium  
voor wie tekort aan brood en liefde hebben.  
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Wapens en sleutels mogen rusten en roesten,  
want tot oorlog voeren is niemand meer bereid,  
en op een sleutelpositie vanwege extra geld  
of macht zit geen mens meer te wachten.  
Het onderling verkeer trekt bescheiden  
door overwegend groen,  
 en niet de haast maar de aandacht bepaalt het tempo voortaan.  
   
Overal zijn de deuren open gegaan  
en uit alle hoeken van voormalig behoud,  
uit alle gesloten systemen,  
komen de mensen te voorschijn  
om elkaar te vinden en te dienen.  
Van angst en moeten bevrijd,  
uit sleur en gewoonte opgestaan,  
zullen allen het beste en mooiste uit hun traditie  
in de nieuwe wereld bijeen leggen  
en zonder geheimtaal zullen ze elkaar  
helpen zien wat er vandaag gebeuren moet  
om morgen ook te leven.  
   
Hun groeiende gemeenschap zal kerk noch tempel heten,  
maar voortaan en voor allen: 'Huis van vertrouwen',  
tent van de Eeuwige, voorgoed onder ons opgeslagen.  
De één zal zeggen: Het nieuwe Jeruzalem is van boven  
onder ons neergedaald.  
De ander: Het is opgekomen vanuit  
ons eigen hart en weldenken.  
   
Maar om dit verschil in overtuiging  
zullen ze samen alleen maar lachen.  
   
En de Eeuwige, Zij lacht met ons mee  
en zwijgt ons in grote blijdschap toe:  
Jullie zijn me uit het hart gegrepen  
en de aarde is mijn globe-trots.  
En het blijkt goed, zeer goed,  
alles wat ik ooit ten leven riep!    
Jan van Opbergen  

 
Vertelling    
De eeuwen voorbij zong een lied in de nacht,  
door donker en dreiging zo dapper verwacht.  
Een kiem van geloven zo krachtig en blij:  
de aarde te boven, de tijden voorbij.  
   
De mensen voorbij uit een schamele stal,  
de doop en de duivel, het niets en het al.  
De vrienden, vriendinnen, geroepen en blij:  
een volgen, beminnen, de harten nabij.  
   
Een leven voorbij en de vrede geen huis.  
Alleen en verlaten, een kroon en een kruis.  
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Nu breekt uit de nachten een dageraad vrij:  
vervulling van wachten tenslotte nabij?    
Mieke de Jong  

 
Watersplitsing    
Sla met de stok op de zee,  
sla in woede met de stok op de eeuwige zee,  
splits de golven, jaag weg het schuim, baan een pad.  
   
Muren en golven... breken ze niet?  
Ze trekken zich taktisch terug en  
komen woedender weer en dat gaat altijd maar door.  
   
Weten zij veel wat er woedt in de hand met de stok.  
Kennen zij de droogte, de dorst en het zweet,  
het verlangen naar het land, dat beloofd is?  
   
Sla met de stok op de zee,  
sla met een woedende stok op de zee,  
de onwetende, muurvaste, eeuwige zee.  
Blijf slaan naar nieuw land.    
Thijs Weerstra  

 
Ode aan de Sabbat    
Dag van staken om te waken bij het leven.  
Dag van godsvrucht tegen winzucht,  
dag van inkeer en van omkeer, van herleven.  
Dag als deze zevende, van God vergeven.  
   
Dag van gratie, recreatie,  
een op zeven,  
dag van godstrouw, tegen roofbouw.  
Dag van inzicht en van uitzicht,  
van herleven.  
Dag als deze, zevende, van God gegeven.  
   
Dag van leren, nieuw beheren alle leven.  
Dag van godsspraak tegen afbraak.  
Dag van heelheid en van eenheid, van herleven.  
Dag als deze, zevende, van God gegeven.    
Jan van Opbergen  

 
Dag lieve medemens    
neem je de tijd om gelukkig te zijn?  
Je bent een wandelend wonder op aarde.  
Je bent enig, uniek, onvervangbaar.  
Weet je dat?  
Waarom sta je niet verstomd,  
ben je niet verbaasd over jezelf en over al die anderen om je heen?  
   
Vind je het zo gewoon, zo vanzelfsprekend,  
dat je leeft, dat je leven mag,  
dat je tijd krijgt om te zingen en te dansen,  
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om gelukkig te zijn?  
Waarom dan je tijd verliezen in een zinloze jacht naar geld en bezit?  
Waarom je een massa zorgen maken om dingen van morgen en overmorgen?  
   
Waarom ruzie maken, je vervelen,  
je verdrinken in zinloos amusement  
en slapen als de zon schijnt?  
   
Neem rustig je tijd om gelukkig te zijn.  
Tijd is geen snelweg tussen wieg en graf,  
maar ruimte om te parkeren in de zon!  

 
Ik wil een staking, van ons allen  
staking van armen, benen, haren  
een staking die in elk lichaam geboren wordt  
ik wil een staking  
van arbeiders van duiven  
van chauffeurs van bloemen  
van technici van kinderen  
van artsen van vrouwen  
   
Ik wil een grote staking  
die zelfs de liefde omvat  
een staking waarin alles stopt  
het horloge de fabrieken  
de elektriciteit de scholen  
de bus de ziekenhuizen  
de weg de havens  
   
Een staking van ogen, van handen, van kussen  
een staking waarin ademhalen niet is toegestaan  
een staking waaruit stilte voortkomt  
om de stappen te kunnen horen  
van de tiran die vertrek  

 
Niet anders scheen het licht over de jonge wereld op de eerste dag,  
en zó was het seizoen bestendig,  
droom ik mij -;  
het was lente,  
-lente vierde al het geschapene,  
de oostenwind hield in zijn vorstige adem -,  
toen de eerste dieren 't licht indronken  
en de mensen,  
der aarde kroost,  
opkwamen uit de stugge bodem,  
het bos vol dieren stormde,  
't hemelruim vol sterren.  

 
Kom, o Geest van heiligheid,  
die van al zo hoge zijt, ons bestralen met uw licht.    
Kom, Gij kiest de arme kant, kom,  
Gij geeft met gulle hand, kom, Gij hartverwarmend licht.    
Allerbeste trooster, Gij, goede gast,  
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ons zo nabij, goede koelte die verfrist.    
Door U krijgt ons tobben rust,  
door U wordt de koorts geblust, door u tranen afgewist.    
Dring dan met uw zachte gloed diep door tot in het gemoed  
van wie uw getrouwen zijn.    
Waar Gij ons niet inspireert,  
blijft de mens niet ongedeerd, zal niets ongeschonden zijn.    
Was dan, al wat morsig is;  
drenk, wat dor geworden is; heel dan, wat vol wonden is.    
buig, wat star geworden is;  
koester, wat bevroren is;  
recht, wat krom getrokken is.    
Schenk uw gift in zevenvoud ieder  
die op U vertrouwt, ieder die gelovig is.    
Geef ons deugd die dienstbaar is,  
geef ons, wat ons zalig is: geef ons vreugd die eeuwig is.   
Jan van Laarhoven  

 
Licht verlicht    
Licht,  
verlicht  
   
ook het hart  
in m'n lijf,  
   
het heeft  
van haast niets  
   
dan verlies  
geleefd -  
   
keer het naar  
je toe.  

 
Je verheugen    
Vieren dat je er bent,  
mens door God overwogen,  
mens door God gewild,  
   
mens van vlees en bloed,  
mens met een hart in het lijf,  
mens toegerust om te beminnen.  
   
Vieren dat je er bent,  
vreugde scheppen in je bestaan,  
je had er niet kunnen zijn,  
   
je verheugen over je lichaam,  
je verheugen over je ziel,  
subliem ben je.  
   
Vieren dat je er bent-  
zoals je Schepper viert dat je er bent,  
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hoe gelukkig is Hij met jou,  
hoe verblijdt Hij zich over het werk van zijn handen.    
Hans Bouma  

 
Ons credo    
Wij geloven in Jezus van Nazaret  
die leefde en werkte tussen de armen  
als een van ons.  
Hij was machtig in woord en daad  
kwam op voor de verdrukten  
en verdedigde de zaak van de zwakken als de zijne.  
Hij liep langs de wegen  
en nodigde de mensen uit  
van elkaar te houden.  
Hij doorstond de gesel van de machtigen  
en stierf uit liefde voor al zijn broeders.  
   
Wij geloven in Jezus  
en in zijn doel:  
een wereld van iedereen  
en voor iedereen,  
een wereld van vrije mensen,  
een broedermaal.  
Wij geloven in Jezus en in zijn doel:  
een stad zonder hongerige kinderen op straat  
zonder gefolterde gevangenen,  
geen bedelaars meer, geen honger, geen prostitutie,  
een wereld van vrede.  
   
Wij geloven in de verrezen Jezus,  
de weg, de waarheid en het leven,  
aanwezigheid die sterkt, voorstuwt en moed geeft.  
Wij geloven in Jezus die ons opwekt.  
Wij geloven in Jezus die aanwezig is in onze broeder,  
aanwezig in de angst van de arbeider,  
in de gekromde ruggen van de boeren, aanwezig in de strijders.  
Wij geloven in Jezus,  
'God van de armen', hoop van de zwakke.  
Wij geloven in Jezus,  
en in onze strijd om zijn rijk op te bouwen.  
Wij geloven in de Vader,  
uiteindelijk middelpunt van verzoening,  
rechtvaardigheid, liefde en vrede.    

 
Blijdschap    
Niets was triester geen triester makend tekort  
dan het dodelijk gebrek aan muziek.  
   
zelfs in de betrekkelijk prettige fase  
van voorarrest was dat de ontbering die zich het meest deed gelden.  
   
na het vonnis,  
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in de schrijnende dagen cellulair groeide het aan tot een honger -  
het verbod te zingen  
of te fluiten  
en onverschillige oren maakten het erger.  
   
later ging je om dezelfde reden hen  
met wie je hartstocht en honger deelde  
nog meer waarderen -  
Fiks en Jeff en Neville en al die anderen.  
   
flarden Eine Kleine Nachtmusik  
de Royal Fireworks-suite aus der Neuen Welt  
het Kaiserkonzert  
en de Eroica Jesu, Joy of man's desiring.  
   
heimelijke sprankjes melodie  
in vochtige grijze betonnen gangen.    
Dennis Brutus  
  
 
 

 
EN NIET MINDER  
Om zo te kunnen zingen -  
zo verheven, zo verheffend,  
zo rakend aan de eeuwigheid  
en ook niet minder  
zo verscheurend, zo afgrondelijk,  
zo peilloos verlaten  
moet je wel van hoge  
zeer hoge komaf zijn.    
H. Bouma  

 
TOT HET LAATSTE  
Zo sterfelijk als je bent  
als een levende  
tot het laatste  
trouw blijven aan het leven.  
Jezelf niet verloochenen,  
het mysterie niet verraden.  
Zo sterfelijk als je bent  
blijven kiezen voor het leven,  
het leven  
dat eenmaal koos voor jou.  
Goed je sterft,  
tenslotte verlies je toch,  
maar je sterft eervol -  
als een levende.    
H. Bouma  

 
WOORDEN  
O God  
dat er woorden zijn  
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die onbeperkt  
van kracht blijven,  
woorden die mij  
ook nu verwarmen,  
bemoedigen, dragen,  
woorden zelfs bestand  
tegen de dood -  
zo veelzeggend,  
zo onweersprekelijk.  
Woorden van U.  
Ik woon er in.    
H. Bouma  

 
NAMEN  
Namen ooit genoemd,  
namen ooit geschreven, geschreven  
in de palm van een hand,  
gekerfd op de tafel van een hart.  
gekerfd op de tafel  van een hart.  
Esther Boektje, Ruben van Boele,  
Mozes van Gelderen, JozefGoudsmid,  
Margaretha Rudelsheim, Jacob Vos.  
Mensen van aarde en licht, mensen  
geroepen om te leven, volk van de uittocht, mensen op weg,  
mensen met een droom - o jeruzalem, stad van vrede.  
Westerbork, Auschwitz, Sobibor, Buchenwald-.  
Mijn God, wat je noemt: volk van de uittocht.  
Droom na droom spat uiteen. leven na leven loopt dood.  
Wat nog te zeggen, want nog te zwijgen.  
Niet meer, niet minder dan - namen ooit genoemd,  
namen ooit geschreven,  
geschreven in de palm van een hand,  
gekerfd op de tafel van een hart.    
H. Bouma  

 
BESTEMMING  
Al is er maar een een mens  
die zich aan jou verwarmt, een mens  
wiens hoop, wiens troost wiens lente je bent,  
een nieuw seizoen.  
Al is er maar één - een mens  
die een mens aan je heeft, je leeft,  
je leeft niet tevergeefs.  
Je beantwoordt aan je bestemming.    
H. Bouma  

 
MENS GEWORDEN  
Jouw gang gegaan, jouw leven geleefd,  
jouw gezicht laten zien.  
Mens geworden, mens als nooit tevoren,  
onmiskenbaar mens.  
Licht koestert je, wind streelt je huid,  
bomen groeten je.  
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Zo prachtig ben je ook, mens rijk in jaren,  
mens rijk aan leven, mens.    
H. Bouma  

 
ERGENS  
Ergens iemand die hoger reikt,  
dieper gaat, je ontdekt in je laatste gestalte,  
je noemt bij je uiteindelijke  
naam. Ergens een vriend,  
een vriendin. Een mens  
die je ontmoet op de bodem  
van je bestaan.    
H. Bouma  

 
KOM JE THUIS  
Gaat de zon als een genade over je op,  
wieken vogels zwaar van vrede  
welwillend door je bestaan,  
vibreert de kosmos,  
ademt een verre, een zeer nabije God-  
je hoort muziek, het wonder voltrekt zich,  
verrukt kom je thuis in het landschap van je ziel.    
H. Bouma  

 
IDENTITEIT  
Verdriet. Pijn. Nacht.  
Jij mens zo geslagen.  
Sta op, blijf staan, weet je uitgedaagd.  
Minder, maar ook meer kun je worden.  
Meer mens. Alleen een boom  
gebeukt en geteisterd,  
alleen een boom die storm na storm doorstond  
is ook volop, in alle majesteit boom.  
Steeds weerbaarder jij,  
onweerstaanbaarder. Steeds duidelijker  
je identiteit.    
H. Bouma  

 
ALS BOMEN  
Mensen  
die als bomen naast je staan,  
schouder aan schouder, lijf aan lijf, ziel aan ziel.  
Als bomen zo standvastig,  
zo begrijpend, zo opbeurend.  
vrienden, vriendinnen voor elk seizoen,  
vrienden, vriendinnen in weer en wind.  
Bomen van mensen.    
H. Bouma  

 
Wat overblijft  
na alles wat wegzonk-  
trotse torens, oppermachtige kastelen,  
galopperende bergen- golfjes onvindbaar  
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in een oceaan van vergetelheid.  
Wat overblijft, onaantastbaar,  
immuun voor bederf: een koesterende blik,  
de tedere rimpeling in een stem,  
een vluchtig, o zo liefkozend gebaar.  
Wat overblijft- om maar wat te noemen:  
blijken van vriendschap.    
H. Bouma  

 
VOETSTAPPEN  
Dromen, dwalen door het landschap  
dat achter je ligt, dat vóór je ligt.  
Overal voetstappen, jouw voetstappen,  
tekens van leven, sporen onuitwisbaar.  
Hoor vogels zingen je naam,  
bomen wijdvertakt vertellen je verhaal.  
Dromen, dwalen door het landschap  
dat oplicht in je ziel, je vriendelijk toelacht,  
landschap dat op je wacht.    
H. Bouma  

 
AARDELING  
Aarde en adem, lichaam en ziel,  
meer ben ik niet. Adam - aardeling,  
handjevol stof, sterveling.  
Maar het is goed. Zo hebt Gij mij geschapen,  
mens van komen en gaan. Ik leef,  
leef met de bloemen, de bomen, de dieren,  
leef tot het uiterste en elke dag  
is er één. En als ik sterf  
ik weet zeker Gij mijn God vergeet mij niet.  
H. Bouma  

 
INTENSER  
 Heel vreemd o God, het verrast me-  
maar nu ik leef met de dood voor ogen,  
zie ik het steeds scherper: wat de bedoeling is van alles.  
Er zijn geen woorden voor, maar het is werkelijkheid-  
een werkelijkheid die alles doortrekt,  
alles draagt en omvat. Nu ik leef  
met de dood voor ogen leef ik,  
leef ik intenser dan ooit.    
H. Bouma  

 
PIJN  
Stem kreeg het, stem als nooit tevoren-  
wat mij verlamt, verduistert,  
wanhopig maakt. Pijn doet het,  
hartverscheurend pijn. Een vreemde pijn.  
Pijn die zuivert, pijn die geneest.  
O strepen licht, heilzaam licht.  
Mijn God, een hand, een hand op mijn hoofd.  
Ik lach, lach door mijn tranen heen.    
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H. Bouma  
 

Wel ouder en ouder  
word je, maar droom je nog weg  
met de vogels, bespeel je nog  
de toetsen van het licht,  
schrijf je nog gedichten  
op de golvende rug  
van de zee- je blijft glanzen,  
je verschrompelt niet.    
 H . Bouma  

 
Zolang er bomen zijn,  
eiken vol verhalen, neuriënde elzen,  
uitbundige acacia's, bomen zich verheffend,  
opgetogen broeders, bomen zich vertakkend,  
gulle,weldadige zusters, valt er nog te leven,  
valt er iets te vieren, aarde, lieve moeder aarde,  
is er toekomst, is er hoop    
H. Bouma  

 
WIE LEEFT  
Van beperkte duur ben je maar,  
je komt, je praat en je doet en je gaat.  
Maar wie leeft, heeft lief,  
spreekt woorden van vuur,  
zegent, streelt, bevrijdt. Wie leeft,  
leeft niet voor zichzelf, alleen voor zichzelf,  
af en toe noemt hij z'n ware naam,  
toont hij z'n ware gezicht, een onherroepelijke naam,  
een gezicht dat niet wordt uitgewist.  
Wie leeft, heeft lief, hij komt, hij blijft,  
hij leeft voorgoed.    
H. Bouma  

 
HELDERHEID  
Zoveel mist, een wereld van misverstanden.  
radeloos tast je rond, een ontheemde,  
een vreemde in je eigen lijf,  
een vreemde in je eigen ziel.  
En dan opeens die hand  
die heel huiselijk het gordijn opentrekt  
en volmaakte helderheid schept.    
H. Bouma  

 
TIJDEN  
Jij- zo lief als je hebt, zo duurzaam ben je. Naam die niet verbleekt.  
Gezicht dat niet vervaagt. Jij.  
Koester ze. Je tijden van liefde.  
Tijden vol eeuwigheid.    
H. Bouma  

 
Indien ik je dragen kon  
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Indien ik je dragen kon over de diepe grachten  
van je gesukkel en je angsten heen,  
dan droeg ik je, uren en dagen lang.  
   
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart  
aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet,  
dan bleef ik naast je staan, uren en dagen lang.  
   
Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij  
 en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel,  
 ik ben maar een vriend op je weg, al uren en dagen lang.  
   
En ik kan alleen maar hopen dat je weet:  
je hoeft niet alleen te vechten of te huilen  
als je een vriend hebt voor uren en dagen lang.    
M. Weemaes  

 
ZWERVERS    
De zwervers langs de straten,  
de buurman van de hoek,  
het kleine kind, verlaten,  
de filosoof op zoek.  
   
De vrouw verward in wanen,  
de man, wankel ter been  
het stel, nog even samen,  
de enkeling alleen.  
   
De schreeuwer van de daken,  
de stille zonder naam,  
zij, die de weg kwijtraken,  
zij kloppen aan jouw raam.  
   
Dan sluit je de gordijnen  
en denkt: niet nu, niet hier.  
Of laat de angst verdwijnen,  
de voordeur op een kier.  

 
VRAGENDERWIJS    
Waar is het oosten? Waar ligt mijn kamer?  
Of sta ik aan alle slagregens bloot?  
Vergrijzen de wolken, vervagen de wegen?  
Kom ik nog medereizigers tegen?  
   
Zie ik al reizend  nog straten en huizen?  
Waar brandt er een lamp, die mij nodigt tot rust?  
Staan in het westen de tafel die dragen  
mijn rugzak en koffer boordevol vragen?  
   
Is er een huis met een brandende haard?  
Een gastheer die wijn schenkt en luistertijd heeft?  
Een bed dat de witheid wist te bewaren?  
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Een maan die de schaduw wellicht kan verklaren?    
Thijs Weerstra  

 
TOT SPREKEN HOREN    
Tot spreken heb je mij gehoord,  
tot nieuwe levenskracht.  
Ervaring, eerder nooit verwoord,  
wordt aan het licht gebracht.  
   
Tot spreken heb je mij gehoord,  
en tijdens mijn verhaal  
ontstaat in mij een ander woord,  
begin van nieuwe taal.  
   
Tot spreken heb je jou gehoord  
in wederkerigheid.  
Wij scheppen samen,  
woord voor woord,  
de taal die ons bevrijdt.    
  Lies Thielens  

 
GEZEGEND MET DROMEN    
God van de armen,  
kom tot ons als die toegewijde vrouw  
die twee muntstukken offerde.  
   
God van de verlorenen,  
kom tot ons als die behoedzame vrouw  
die op zoek was naar een verloren penning.  
   
God van buitenstaanders,  
kom tot ons als die allochtone vrouw  
die vroeg om de kruimels van de tafel.  
   
God van de zieken,  
kom tot ons als die bloedvloeiende vrouw  
die greep naar een genezende aanraking.  
   
God van de veroordeelden,  
kom tot ons als die beschuldigde vrouw  
die door haar aanklagers gestenigd zou worden.  
   
God van de bezeerden,  
kom tot ons als die liefhebbende vrouw  
die met haar haren iemands voeten waste.  
   
God van de stervenden,  
kom tot ons als die rouwende vrouw  
die verdriet had om haar broer.  
   
Gij hebt ons bezocht door de vrouwen  
die vervuld waren met uw Geest.  
Gij hebt ons allen gezegend  
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met de dromen over een gezamenlijke toekomst  
en met gaven voor een leven in gemeenschap,  
maak ons in alle opzichten trouw  
aan de boodschap van uw evangelie  
dat wij samen als vrouwen en mannen  
getuigen mogen van uw liefde  
in Jezus Christus.  

 
LIED VOOR 2000 EN EEN    
Zoals de wind  
onder de dode as  
verborgen vonken vindt,  
die aanblaast tot  
nieuw vuur in oude woorden,  
geef zo uw Geest  
stormenderhand.  
Ons hart zal spreken van geluk  
om al het nieuwe  
dat wij horen!  
   
Zoals de dag  
 steeds aan de nacht vervalt,  
in duister ondergaat,  
maar door de nacht  
heen over ons blijft lichten,  
zijt Gij de zon,  
ons lieve licht.  
Wij zullen stralen van geluk,  
wij weten  s nachts van  
vergezichten.  
   
Zoals ons hart  
 ons bloed in omloop houdt  
en ons beweegt te gaan,  
ons voortstuwt naar  
uw gouden stad van vrede,  
herschept ons dan  
naar hart en ziel,  
Wees ons de weg, tot ons geluk,  
en kroon voorgoed  
wat blijft gebeden.  
   
Zoals het zaad  
in diepe voren valt  
en aan de winter sterft,  
maar als in slaap  
ontkiemt en vrucht zal geven,  
roep ons zo in  
het volle licht.  
Ons hart hervindt een groot geluk:  
wij kunnen van de  
liefde leven!  
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Zoals het vuur  
uit de verharde steen  
de zilveraders smelt,  
een felle vlam  
die zuivert en laat glanzen,  
raak zo ons hart  
met heilig vuur.  
Wij zullen zingen van geluk:  
Gij doet verharde  
harten dansen!    
Sytze de Vries  

 
PINKSTEREN    
Voor mijn oren gezegd  
onontkoombaar verstaanbaar:  
ik zal uitstorten van mijn geest  
op alle vlees  
wat wil dit toch zeggen  
   
geen angsttoren meer  
tegen verstrooiing  
voortaan een taalonderkomen  
bevrijding van dovemansoren  
woorden toch geen bedrog  
   
uw geest er in gebrand  
voorgoed  
louterend licht  
   
geheel met de zaak verlegen  
niet dronken  
niet nuchter  
wel buiten mijzelf  
omdat gij  
mijn ziel niet aan het dodenrijk  
zult overlaten  
ja  
ook mijn vlees  
zal nog een schuilplaats  
vinden in hope  
   
wat wil dit toch zeggen  
hebt u dan werkelijk  
met vuur gespeeld    
Wim Ramaker    

 
GEDULD    
Oefening van geduld  
in een ogenblik van toorn  
bespaart de mens  
honderd dagen  
van zorgen en verdriet.    
Chinese wijsheid  
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DE NIEUWE DAG    
Niemand die weet  
waar de einder ligt  
die ons eens beloofd is  
als een droomgezicht  
   
Niemand die weet  
dat de nieuwe dag  
eenmaal aan zal breken  
zo maar, onverwacht  
   
Niemand verwacht  
dat de aarde nieuw  
voor ons zal bloeien  
uit het zaad dat viel  
   
Niemand verwacht  
voor de wereld brood  
uit een mensenleven:  
liefde totterdood  
   
Niemand vermoedt  
hoe de mens bemind  
en door God geleid wordt  
in een mensenkind  
   
Niemand vermoedt  
hoe er goede moed  
in ons hart gelegd is:  
Geest die leven doet    
Henk Jongerius  

 
VURIGE WENS    
Dat er licht mag zijn.  
licht in onze ogen:  
dat we elkaar zullen zien  
zo goed als nieuw.  
Licht in onze harten:  
dat wij ruimte scheppen,  
plaats maken voor velen.  
   
Licht in onze gedachten:  
dat wij komen tot nadenken  
en eerlijk besluiten.  
Licht in onze huizen:  
dat er vriendschap en  
gastvrijheid zullen heersen.  
   
Licht in de omgang:  
dat we te zien zijn,  
niet verborgen voor elkaar:  
Licht op onze wegen:  
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dat wij niet dwalen en  
elkaar tot doolhof zijn.  
   
Licht in alle uithoeken:  
dat we nergens het kleine  
vergeten, verdonkeremanen.  
Licht op deze plaats,  
om elkaar bij te lichten,  
elkaar toe te schijnen  
met geloof in Hem  
die eens geroepen heeft:  
'Ik ben het licht der wereld!'  
Dinie  

 
WAAR MENSEN ZIJN    
De kerk is daar  
waar mensen zijn  
die geven om elkaar:  
Geen hoge God  
zal met hen zijn,  
maar God dicht bij de grond.  
De kerk is daar  
waar mensen zijn  
die staan in dit verbond.  
   
De kerk is daar  
waar mensen zijn  
die rouwen met elkaar:  
En niemand draagt  
alleen de pijn.  
maar ieder wordt bevrijd.  
De kerk is daar  
waar mensen zijn  
die Goede Geest gewijd.  
   
De kerk gedijt  
waar uitzicht is  
voor iedereen die lijdt.  
Hier krijgt het leven  
nieuwe zin,  
verliest de dood zijn macht.  
Wij samen  
gaan de toekomst in  
en dat is onze kracht.    
Adri Bosch  

 
VUUR EN WIND  
   
Luister of het begint  
ergens zal het gaan zingen  
tegen het klagen in  
helder en vol geheim  
sterker dan harde woorden  
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warmer dan het getwist  
vuur van andere oorsprong  
   
storm van een nieuw bewegen  
dwars op de geest van de tijd  
onrust en nochtans vrede    
wacht maar en wees bereid    
Inge Lievaart  

 
Wees gegroet, Koningin,    
Wees gegroet, Koningin,  
moeder van barmhartigheid,  
ons leven, onze vreugde, onze hoop,  
wees gegroet.  
Tot U roepen wij, ontheemde kinderen van Eva.  
Naar U zien we uit in onze nood,  
in ons heimwee naar het verre paradijs.  
Wil daarom uw ogen vol goedheid op ons richten,  
en ons, pelgrims, het uitzicht geven  
op Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.  
O goedertierene, o liefdevolle,  
o toegenegen maagd Maria.  

 
Heer, U gaf ons handen    
Heer, U gaf ons handen  
om te geven van onze overvloed,  
U gaf ons voeten  
om te lopen naar de ander toe,  
U gaf ons ogen  
om te zien waar geleden wordt,  
U gaf ons oren  
om te luisteren naar een overvol gemoed,  
U gaf ons schouders  
om te helpen dragen zorgen, angst en pijn,  
U gaf ons een hart om te branden van liefde.  
   
Dit alles en nog meer,  
kregen wij te leen.  
Vergeef ons Heer,  
wij hebben er zo weinig mee gedaan,  
wij hebben mensen in de kou laten staan,  
wij hebben uw kloppen niet willen horen,  
niets mocht onze rust verstoren.  
Wij wilden niet geven, gaan, zien,  
horen, helpen, dragen,  
wij wilden enkel onszelf behagen  
en nu staan wij als een bedelaar  
aan uw deur.  
Vergeef mij Heer,  
ik stelde zovelen teleur,  
help mij weer te gaan  
de weg die door Jezus werd bereid,  
de weg die door mensen tot U leidt.  
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UITTOCHT    
'Soms is het mogelijk om ergens uit te trekken  
lukt het een punt te zetten achter wat niet klopt:  
een uittocht.  
   
Lastiger is om het vol te houden  
vaak denk je: nu begint het pas  
nooit was ik eraan begonnen  
als ik dit geweten had.  
   
Wat verbaast:  
dat het mensen lukken kan  
om ergens uit te breken  
vooral: het kunnen volhouden daarna.'    
Peter van der Schaft  

 
WEGGEROLD    
De steen is weggerold,  
zwaarte werd licht,  
de toekomst open.  
   
De dagen waren zwart.  
De dood was hard.  
De nacht was lang  
en het bleef stil.  
   
Dan breekt een andere morgen aan,  
de nieuwe mens is opgestaan:  
de steen is weggerold,  
jouw toekomst open.  

 
APRIL  
Groen staan de boompjes in de oude tuin.  
Ik wil een bladzij omslaan maar de wind  
is mij al voor.  
   
Hij zegt: lees maar niet langer door,  
en neemt het boek mij uit de hand.  
   
Als hij begint, drijft hij mij naar de rand  
waar alles wankelt en beweegt.  
Zo staat een man die duiken wil  
lang op de punten van zijn tenen,  
ogen gesloten op de kant,  
terwijl hij zijn lange spieren spant.  
   
Ik kan de lente ruiken.  
Laat mij een ander lichaam lenen,  
geef mij een andere hand.  
Open de harde, groene luiken.    
Frederic Bastet  
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UIT DE GRAVEN    
Uit de graven en spelonken,  
uit de diepste doodsvallei,  
roept Gods stem tot u en mij,  
wordt de geest aan ons geschonken.  
   
Onder uitgewiste sporen,  
uit het verste ballingsoord,  
klinkt haar levenwekkend woord  
en Zij hoopt dat wij Haar horen.  
   
Uit verzwegen massagraven,  
uit zoveel verloren strijd,  
uit zolang voorbije tijd,  
kweekt Zij nieuwe geestesgaven.  
   
oude liefde, nieuw verrezen;  
stille dromen, luid vertaald;  
wie gekruisigd werd, onthaald,  
en de diepste wond genezen.  
   
En de mens zal durven leven  
zonder angst voor eindigheid  
en de dood raakt uit de tijd,  
zal zich voegen naar het leven.    
Jan van Opbergen  

 
Moment    
Leer ieder moment van geluk  
bewust te beleven.  
Heb het nooit te druk  
om liefde te krijgen of te geven.  
Een simpel woord, een handgebaar,  
een moment van warmte  
ze zijn zo kostbaar  
in dit leven zonder kalmte.  
Elke seconde zonder zorgen  
die je al hebt gehad  
als was het  van vandaag of komt het morgen,  
neemt niemand je ooit weer af.  
Hou die momenten vast  
zorg dat je ervan geniet  
want met liefde als last  
ontwijk je veel verdriet.  
   
Je hoort haar zingen  
je ziet haar niet.  
Je ziet haar vruchten  
niet haar schoot.  
Toch is zij er, de bron,  
je weet het zeker.  
   
Zij verdrijft de duisternis,  
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waarin boze dromen vrij rondspoken.  
Zij brengt aan het licht.  
Alles bestaat weer als voorheen.  
Zij schept de dag van morgen  
als het blijde nieuws.  
   
Zij verdrijft de eenzaamheid,  
waarin mensen verkwijnen.  
Zij verarmt het hart,  
dat bonzend open gaat voor het wonder.  
Zij maakt onrustig,  
totdat de ander je omarmend fluistert:  
Ja, ik hou van jou,  
ik ga met je mee.  
   
Zij doet echt leven  
zonder einde.  
Zij voedt het leven  
als de levensboom  
met takken als armen,  
die je liefdevol beschermen.  
Je voelt je bemind,  
bevestigd, meegenomen.  
Je mag leven.  
Je zult leven.  
   
Het wordt je gegeven  
vanuit een verborgen diepte.  
Wij noemen die God,  
Bron van licht, liefde van leven.    
Theo van de Vossenberg  

 
Zingen wil ik  
van de opgerolde verlangens  
van dit land.  
   
Zingen wil ik  
over de gekooide dromen  
van vergeten mensen.  
   
Zingen wil ik  
over alles wat was,  
maar niet langer meer is.  
   
Zingen wil ik  
van wat er nooit kwam,  
maar had kunnen gebeuren.  
   
Zingen wil ik  
van de niet te peilen  
en onuitgesproken hoop  
van onze kinderen.  
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Ja, zingen wil ik  
geef niet op  
en wanhoop nooit!  
Want ieder uur,  
elke minuut  
begint ergens op aarde  
een stralende morgen.    

 
NIET DE VORSTEN    
Niet de vorsten, niet de heersers,  
niet wie uitverkoren lijkt, maar de herders zijn de  
eersten die het grote nieuws bereikt.  
   
Zo verlaten en verloren, zo  
gewantrouwd als ze zijn , mogen  
zei van vrede horen,  
licht dat in het duister schijnt.  
   
Zei die zo het heil verbeidden,  
hoopten op gerechtigheid, mogen zich het eerst  
verblijden over Jezus die bevrijdt.  
   
Vrede is er voor de herders,  
Jezus kiest partij voor hen, hoor,  
Hij noemt zich zelf  
een Herder Hij die hen bij name kent.    
Hans Bouwma  

 
PAASOCHTEND    
Er bloeit voor wie het zien wil een gerucht  
in stegen diepe dalen regenwouden  
geurend bij dag lichtgevend in de nacht  
het gaat van mens tot mens gemompeld en gezongen  
   
het fladdert als een vlinder voor ons uit  
ongrijpbaar als de wind die langs komt waaien  
het gaat van uur tot uur van dag tot dag  
dit oud gerucht van eeuw tot eeuw springlevend  
   
het eerst hebben de vrouwen het gezegd  
het graf is leeg wij hebben het gezien  
sindsdien is het voortdurend door verteld  
de heer is dood en toch is hij in leven  
   
en elke ochtend ieder morgenrood  
herinnert ons eraan de weg ligt open  
naar een helderheid voorbij de dood  
   
waar God ons lachend op zal nemen    
Ed van Straten  

 
ZAAI NIEUW ZAAD    
God, doorploeg de aarde.  
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Trek de ploegschaar diep.  
Keer de voren om en om.  
Werp de harde, droge grond om.  
Spaar kosten nog moeite,  
zelfs niet als ik huil.  
Zaai nieuw zaad  
in de losse, doorploegde aarde.  
Roep nieuwe bloemen tot leven  
op de grond die vrij is  
van dorre ranken en onkruid.  

 
ZO STIL    
Zo stil en diep het heelal waar sterren  
in nevels vernachten, vanwaar het eens  
komen zal: het heil, dat de mensen verwachten.  
   
Zo stil en diep slaapt het zaad,  
als de dood in duister geborgen, vanwaar het  
ontluiken gaat tot een levend teken van morgen.  
   
Zo stil is de diepe schoot waar het  
Wonder groeit in geheimen, vanwaar het op  
leven en dood  
Zijn heil met de mensen komt rijmen.  
   
Mieke de Jong  

 
Ik denk de echte    
dood is zo licht  
als een veertje  
dat je  
wegblaast in een lucht  
bol van zon  
en dat schommelend verdwijnt  
in het licht dat schijnt  
alsof er in de verste verte  
nooit een eind aan komt.  

 
LEVEND BROOD    
Brood,  
levend brood,  
waar je op kunt teren  
je hele leven lang,  
als je gelooft en hoopt  
op Hem die het zal geven.  
   
Brood,  
levend brood,  
altijd buigzaam en veranderlijk,  
dat vrede brengt en liefde,  
waar hardheid heerst en onbegrip;  
waar koude is en eenzaamheid;  
dat hulp brengt en hoop,  
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waar het leven stil staat,  
en is verstard.  
   
Jij bent dat brood,  
dat leven geeft  
aan de wereld om je heen.  
Jij bent dat brood,  
waar je elke dag om vraagt:  
geen gewoon brood  
maar met veel moeite  
door jou gekneed en gevormd.  
Heer, geef ons dagelijks dat brood,  
want het wordt ons niet in de schoot geworpen.  

 
ZOLANG WIJ ADEMHALEN    
Zolang wij ademhalen schept gij in ons de kracht,  
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.  
   
Al is mijn stem gebroken; mijn adem zonder kracht,  
het lied op ander lippen draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevallen of in verdriet verstilt  
het lied van uw verlangen heeft mij aan het licht getild!  
   
Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen: zing dat uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoge zang,  
waarvan de wijs ons teken! Dit lieve leven lang.  
   
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw geest.  
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.    

 
Aan bomen beken ik  
mijn geboorte, het is waar  
ik besta, ik herken  
het licht en de smaak  
van september in de lucht.  
   
Maar ook dat ik verdwijn  
is waar. Ik vervloei  
in lege akkers, in  
laag invallend licht; ik beken  
dat ik verdwijn.  
   
Tussen begin en einde  
staat schaamte overeind.  
Het potlood breekt zijn woord  
Er valt niet te beschrijven.  

 
Er wonen bedachtzame bomen    
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Er wonen bedachtzame bomen  
in de winter van het land  
   
Tot op het bot  
hun kruinen doorgelicht,  
de takken tekens  
van zichtbaar gemis  
   
staan zij in sneeuw  
als in een droom    
Verloren.  

 
In de holte van het licht    
In de holte  
van het licht  
past het allemaal  
wel:  
steen,  
boom,  
dier,  
mens,  
Alleen  
slaat nu al  
dodelijk licht daardoorheen.  

 
Je huid onbestaande    
Je huid onbestaande  
je grenzen verloren  
vervloei je in het land  
je woedt Licht.  
   
Je ziel over het landschap  
uitgeschreven  
word je eindelijk helemaal aards:  
vervuld, volbracht, geoogst.  
   
September is mateloos sterven  
in onbegrijpelijk licht.  

 
En dit:    
dat wij de woorden  
nog verdragen waarmee wij  
namen  
aan de dingen gaven  
water, wolk en westenwind  
tot daaraantoe  
maar liefde, leven  
en eeuwigheid te noemen  
en dat verdragen  

 
TEGEN HET GEKLEP    
Ik wil tegen het geklep van mensen stilte laten luiden.    
Ik wil tegen het gedreun van bommen dromen laten zoemen.    
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Ik wil tegen alle schijn van lichten schaduwen vertrouwen.    
Ik wil voor die grote vloed van tranen vreugdemuren bouwen.  

 
EINDELIJK JEZELF    
Anders mag je zijn, volslagen anders,  
eindelijk jezelf.    
Wat je bezielde, wat je leven was,  
het is voorbij,    
vergeet het, ontluisterend,  
mensonterend was het.    
Voel de geest van Hem  
die is opgestaan,    
ontvlam, bloei op, geef je over  
aan de vreugde.    
O, prijs je gelukkig, want anders  
volslagen anders    
mag je zijn, eindelijk jezelf.    
Hans Bouma  

 
ALFABET    
A voor de avond en A voor de aarde  
B voor de bomen en beemden en gaarden  
C voor de circus- en cumuluswolken  
en D voor alle dieren die ons deltaland bevolken  
   
E voor de Egelantier en z n roosjes  
F voor het fruit, de frambozen in doosjes  
G voor de golven en voor de getijden  
en H voor heldere hemel op de heuvels en de heide  
   
I voor de iepen langs lanen en dijken  
J voor de jaren die jachtig verstrijken  
K voor de kerktorens en de kastelen  
en L voor alle liedjes die de leeuweriken kwelen  
   
M voor de molens die malen voor morgen  
N voor de nacht over nevels en zorgen  
voor het onkruid opzij van de kassen  
en P voor alle padden langs de paden naar de plassen  
   
Q voor de quota en quadriljoen vissen  
R voor de Rijn die geen regen kan missen  
S voor het strand en de sterren die stralen  
en T graag voor mijn tuintje, met geen tonnen te betalen  
   
U voor de uilen uit velden en bossen  
V voor de vleermuizen, vlinders, en vossen  
W voor de wind, die weerbarstige waaier  
en X voor alle giffen van Bee Aa Es EF en Bayer  
IJ voor het ijs op de beken en meren  
en Z voor zorg met hart en ziel  
We zullen het proberen!    
Ivo de Wijs  
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ZANDKASTELEN    
Nu weet ik zeker  
dat er niets verloren gaat  
dat liefde een gegeven is  
in alles gegeven  
   
Wij zomerspelen met de vormen  
kinderen aan het strand  
taartjes en kastelen  
   
de grote oceaan wist alles uit  
zand blijft  
zee blijft  
ernstig als voor eeuwigheid  
boetseren wij de bouwsels    
Silvia Ley  

 
DE ARME EN DE RIJKE DAGEN    
IV  
De wereld is een fluit met zoveel duizend monden.  
En elkeen blaast zijn lied. En  't maakt een droef geluid  
waarin ik niets van eigen klank heb weergevonden.  
En Gij? Misschien hebt ge ook getikt aan meenge ruit  
en werd ge als ik weer feestlijk wandelen gezonden.  
   
Nochtans: ik heb gedroomd, gehoopt; en ik droeg boete.  
 k Zag de Alpen, Vlaanderen en Straatsburg aan de Rijn.  
Ik heb bemind. Ik sloeg de trommel in veel stoeten.  
Ik pluisde in boeken die vol oude wijsheid zijn.  
Ik heb gezocht, zo  t kan, met handen en met voeten.  
   
En 't slot? Ik hield daaruit als onvervreemdbaar deel  
den troost van  t eigen lied, wanneer ik stil gezeten,  
des avonds, op den hogen berm een wijsje speel,  
niet voor 't heelal en de eeuwigheid, maar slecht voor t heden.  
Dat maakt me een blijden dag te meer. En dat is veel.    
Richard Minne  
  

 
BANG  
Bang om mezelf te zijn en om me te geven -  
misschien ben ik eigenlijk bang om te leven...  
   
bang om alleen te zijn en om me te binden -  
misschien ben ik eigenlijk bang mezelf te vinden...  
   
die angst heb ik niet alleen die deel ik met velen -  
misschien kan ik m'n angst met iemand delen..  
   
iemand die weet en voelt hoe bang ik ben -  
en nog vaak zal wezen misschien vind ik dan mezelf  
en durf ik te leven!  
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Geeske Visser  

 
DE LEVENDE ZELF    
Heb geen angst  
en wees niet treurig  
als ik er straks  
niet meer zal zijn.  
Geloof me,  
Gods hart is wereldwijd.  
Ik ben niet bang  
om door de dreigende dood  
op Hem terug te vallen,  
gewoon omdat ik weet  
dat het goed is  
in Hem,  
in het Grote Leven  
geborgen te zijn.  
En ik zeg jullie:  
in Hem vinden wij  
elkanders leven  
onbeschadigd terug  
tegen de tijd  
dat Hij zal zijn  
'alles in allen'.  
Tot zolang  
kan ik jullie  
alleen maar zeggen:  
wie mij heeft meegemaakt  
heeft tegelijk  
God zelf leren kennen.  
Wat ik gedaan heb  
en wie ik ben geweest,  
het was de Levende zelf  
die in mij  
ten einde toe  
aan het woord  
kon komen  
en die zichzelf  
heeft laten kennen  
al doende  
wat ik deed.  
Moet ik nog meer zeggen?  
Geloof dan,  
op grond van mijn daden  
onder jullie,  
dat de Vader leeft in mij  
en ik in Hem.  
En jullie ook:  
als je God wilt zien,  
geef Hem dan te zien  
door voor elkaar  
zo goed als God te zijn.  
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Dan zul je  
nog groter wonderen  
doen dan ik.  
Je zult het leven  
verder brengen,  
tot alles is voltooid,  
oneindig goed gemaakt!    
Jan van Opbergen  

 
ERGENS BANG VOOR    
Elk mens is ergens bang voor  
al zegt men soms van niet  
bang zijn in het donker  
bang zijn voor een hand  
elk mens is ergens bang voor  
en dat is heel gezond  
   
Elk mens is ergens bang voor  
dat is toch heel normaal?  
Bang zijn voor de tandarts  
bang zijn in de trein  
elk mens is ergens bang voor  
dus maak je maar niet klein  
   
Elk mens is ergens bang voor  
voor zaken klein of groot  
bang zijn om te leven  
bang zijn voor de dood  
elk mens is ergens bang voor  
al is-ie nog zo groot    
Arjan Vaartjes  

 
ZANG VAN HOOP  
In het uur  
wanneer de zon  
achter de heuvels  
wegsluipt  
en de nacht  
-een panter-  
neerhurkt  
voor zijn sprong  
op onze nietsvermoedende stad...  
wil ik zingen  
over de kronkelige verlangens  
van dit land,  
over de gekooide dromen  
van vergeten mensen  
wil ik zingen  
over alles wat was  
maar niet langer is,  
over alles wat nooit was  
maar had kunnen zijn  
wil ik zingen  
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over de hoop van onze kinderen,  
wil ik zingen  
om ons te herinneren  
nooit te wanhopen;  
want ieder uur,  
iedere minuut  
gloort, ergens op aarde,  
een nieuwe,  
prachtige morgen.    
Cecil Rajendra  

 
VOOR GROTE MENSEN    
speel maar, mijn kind  
op de markt van mijn ogen  
ik zal wel dansen  
als je speelt op de fluit  
ik zal wel huilen  
als je zingt van de dood  
speel maar in het zand van mijn hart  
graaf er zo diep als je wilt  
de schat die je vindt is voor jou  
   
speel mee met ons spel  
mens erger je niet  
kom, leeg je glas  
drink niet meer nacht in teugen  
maar ga liggen languit  
in de geur van jasmijn  
kijk en open je oren  
want bloemen schieten  
omhoog uit de ijzige aarde  
houd vol in het koude skelet  
van deze wereld in aanbouw    
Paul Begheyn s.j.  

 
EVA EN ADAM    
Het zonlicht  
door de haartjes op zijn armen  
zijn slungelmanier van lopen  
zijn billen  
als hij steentjes staat te keilen  
bij de beek  
zijn grinniken als dat lukt  
dat is grappig om naar te kijken  
zo plezierig om te zien.  
   
En ik weet zeker  
dat hij mij ook graag bekijkt.  
Geef hem eens ongelijk  
ik zou lang zo vrolijk niet zijn  
als ik niet prettig bekeken werd.    
Karel Eykman  
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HANDEN, OGEN    
'Als je een stem hoort  
als voetstappen naderen  
als handen worden uitgestoken  
als ogen je aankijken  
weet dan dat God  
gestalte krijgt in mensen  
hun handen, voeten,  
ogen, mond en hart  
dat Hij mensentaal gebruikt  
om met jou in gesprek te zijn  
dat niets menselijk Hem vreemd is'.  

 
VERLIEFD  
Vandaag koop ik een luchtballon  
en zweef ik vrolijk naar de zon.  
Huppel op alle wolken!  
   
Ik strooi wat sterren in het rond,  
de hemel is mijn blauw plafond,  
de wijdte maakt mij dronken.  
   
Ik land op de glinsterende maan,  
waar ik een toverfee zie staan,  
zij streelt verliefd mijn haren.  
Ik fluister zacht, oh jij, komaan,  
laten we samen verder gaan,  
met mijn ballon gaan spelevaren.  
   
Dan roept een vreemde harde stem:  
Marcel Verdonk zeg waar je bent,  
niet in de les, niet in de klas!  
Ik ruk mij los van waar ik was,  
twee tafels ver van mij vandaan:  
het mooiste meisje van de klas  
was mee de wolken in gegaan.    
Diet Verschoor  

 
HET IS WAT HET IS    
Het is onzin  
zegt het verstand.  
Het is wat het is  
zegt de liefde.  
   
Het is pech  
zegt de berekening.  
Het is niets dan pijn  
zegt de angst.  
Het is uitzichtloos  
zegt het inzicht.  
Het is wat het is  
zegt de liefde.  
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Het is belachelijk  
zegt de trots.  
Het is lichtzinnig  
zegt de voorzichtigheid.  
Het is onmogelijk  
zegt de ervaring.  
Het is wat het is  
zegt de liefde.    
Erich Fried  

 
SAMEN SLAPEN    
Je zoenen zijn zoeter dan  
zoeter dan honing en ik vind je  
mooier en liever, liever  
en aardiger nog dan de koning.  
We gaan samen liggen  
een eind hiervandaan  
we maken van takken  
van takken en blaadjes  
een vloer en een dak,  
dat was onze woning  
of ik was het tuintje,  
en jij was de tent  
daar gingen wij wonen  
en blijven en horen  
o rep je mijn liefje  
ik heb je zo graag  
nu of nooit samen slapen  
want we zijn er  
alleen maar vandaag.    
Judith Herzberg  

 
SALOMONISCH    
Laten we samen er ijlings vandoor gaan,  
haastig teloor gaan  
over de heide;  
laten we onder de linde alleen zijn,  
gretig daar ‚‚n zijn,  
zó dat geen woord of gebaar ons kan scheiden.  
   
Laten wij niet meer aan anderen denken,  
aandacht slechts schenken  
steeds aan elkaar.  
Laten wij spelen als jeugdige hinden  
die in den blinde  
maken de wetten en vrijheden waar.  
   
Laat ik je meedragen tussen mijn borsten,  
vorst van de vorsten,  
edelste kruid.  
Laat mij zo telkens je liefde verwerven  
en bij ons zwerven  
word ik in heerlijke stilte je bruid.    
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Jan Wit  
 

ZEGENWENS    
Gezegend handen  
die leven aanraken  
gezegend handen  
die krachtig zijn  
gezegend handen  
die pijn voelen  
gezegend handen  
die aarde tot een tuin maken  
gezegend handen  
die open zijn van vreugde  
gezegend handen  
die gebald zijn van woede  
gezegend handen  
die herstellen en schoonmaken  
gezegend handen  
die spelen  
gezegend handen  
die getekend zijn door leeftijd  
gezegend handen  
die strelen en opbeuren  
gezegend handen  
die recht doen  
gezegend handen  
die belofte van toekomst dragen  
   
gezegend  
Onuitsprekelijke God,  
het werk van  
uw handen!    
Jan van Opbergen  

 
ELKAARAANRAKEN    
Liefde bestaat hierin:  
dat twee eenzaamheden elkaar  
beschermen en  
aanraken en  
begroeten.    
Rainer Maria Rilke  

 
DE GOD VOOR IEDEREEN  
Ik ben de geest in de lucht,  
ik ben de zwerver die ronddwaalt,  
ik ben de wolk van niet-weten,  
ik ben het water dat zuivert,  
ik ben het gezicht van al wat goed is,  
ik ben de ster die geleidt in de nacht,  
ik ben de duif van vredige hemelen,  
ik ben het hart dat alle leven beweegt,  
ik ben de koning van iedere koning,  
ik ben de zon om de aarde te verwarmen,  



168 
 

ik ben de liefhebber van het pure,  
ik ben de rechter waar gerechtigheid heerst,  
ik ben de aarde om op te leven,  
ik ben de God voor iedereen.    
Jim Donnelly  

 
Bij psalm 1    
Gelukkig de vrouw  
die niet luistert naar laster,  
niet spreekt als een slang,  
niet vorst naar verraad.  
Zij doet het gewone:  
het werken en waken,  
het zorgen en zingen,  
het woord bij de daad.  
   
Want zij lijkt op een boom  
aan de levensstroom,  
die neemt en geeft,  
die looft en leeft.  
Zij komt tot ontplooiing  
bij dag en bij droom.  
   
Maar die zinloos leven,  
zich geen rekenschap geven -  
lege zaadhulzen zullen zij zijn.  
Wel mooi in de vlucht  
maar gevuld met lucht,  
zonder echte vreugde of pijn.  
   
Gelukkig de vrouw,  
wier hart kent een haven,  
wier ziel kent een zin,  
wier verstand een gevecht.  
Zij vindt voor haar voet  
een licht in het duister,  
een doorgang,  
een uitweg  
naar vrede en recht.    
Mieke de Jong  

 
TEKENS VAN LEVEN    
Jezelf niet ontlopen,  
jezelf niet verliezen,  
telkens weer  
je pas inhouden,  
jezelf zonder ogen zien,    
vraagtekens plaatsen,  
wie ben ik,  
waar ga ik naar toe?    
vraagtekens,  
tekens van leven,    
jezelf niet ontlopen,  
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zoekend en roepend    
dwalend door het landschap  
van je ziel,  
je bent er mens voor.      
Hans Bouma  

 
APRIL    
Het goud der dotters klatert langs de waterkant,  
de rogge wimpelt op de wind in frisse stromen;  
op groene voeten waadt april door 't blinkend land  
en woelt met witte handen in de bloesembomen.  
   
In broze vlucht opvlindrend naar het hel azuur  
ontbloeit de kers en vouwt haar koele schaduw open:  
een lila wiegeling befloerst de witte muur  
der hoeve, die van zon en bloesems ligt bedropen.  
   
Waar het jonge weiland huivert, fel van licht doorschoten,  
dat als een sweepslag op de prille peppels trilt  
en aan het water tipt met tintelende lippen,  
   
laat zich de zwaluw uit de sneeuwen takken glippen  
en werpt zijn flitsend lijf, dat van verrukking rilt,  
in blauwe arebesken langs de tengre sloten.    
Truus Gerhardt  

 
BIJ DE BUSHALTE    
Wij wachten bij de bushalte.  
Het is al laat, wij willen naar huis.  
Eindelijk komt de bus,  
maar hij stopt niet, hij rijdt door.  
Dus bus is vol  
zonder te stoppen rijdt hij door.  
   
Wij denken na.  
Hoe vaak gaan wij zonder te stoppen  
aan anderen voorbij.  
Aan anderen die verlangend op ons wachten,  
wachten op een gesprek,  
wachtend op iemand die naar hen luistert,  
wachten op een gebaar,  
wachten op een lach, een vriendelijke blik,  
maar wij gaan door.  
Waarom Heer, gaan wij door?  
   
Wij zijn net als de bus, tot de nok toe vol,  
vol van onszelf,  
vol van onze ergenissen, onze vreugde,  
onze haat, onze liefde,  
onze angst, onze moed,  
onze nederlagen, onze overwinningen,  
ons gebrek, ons bezit.  
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Wij zijn van onszelf vervuld  
wij zijn vol van onszelf  
en gaan aan anderen voorbij  

 
Lied van de Mensenzoon    
Zijn melodie was een duet:  
twee stemmen die tesamen zongen.  
Mensenzoon en Zoon van God,  
Zijn naam 'Jezus van Nazaret'.  
   
Hij zong een lied van hoop en vrede,  
van bevrijding en geloof.  
Hij zong een lied van eeuwig leven  
maar werd veroordeeld en vermoord.  
En toen gaf Hij zijn geest...  
   
En toen gaf Hij zijn Geest  
en zie, Hij leeft... Hij is verrezen!  
Zijn dood was niet zijn laatste woord,  
in zijn ogen, onze harten,  
leeft zijn melodie nog voort.  
Zie de wereld met zijn ogen,  
zie de mensen met zijn hart.  
Groet elkander met zijn woorden,  
loof de Vader met een lied.  
Zing zijn lied van hoop en vrede,  
van bevrijding en geloof,  
zing zijn lied van eeuwig leven,  
zonder grenzen, zonder dood.  
   
Want toen gaf Hij zijn Geest:  
de Geest waarin Hij heeft gesproken,  
de Geest waarvan Hij heeft geleefd,  
zijn Geest van liefde voor de Vader,  
zijn Geest van liefde voor de mens.  

 
VLOEDLIJN    
Aangespoeld  
op het droge van vandaag  
de resten van gister,  
opgestuwd  
tegen de klippen op.  
   
De zee neemt,  
de zee geeft ...  
en de mens?  
Hij neemt ... en neemt ...  
en zijn spoor is de dood.  
   
God zaait het leven.  
Hij is de adem  
waarvan wij bestaan.  
Maar adem-benemend  
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is de mens.  
Blindelings  
streept hij zijn toekomst door.  
   
God schreef zijn Naam  
in de sterren,  
onleesbaar gemaakt nu,  
uitgewist.  
Verduisterd raakt de hemel.  
   
Wie is de mens?  
Bijna een god,  
kroon van de schepping,  
maar te hoog te paard  
voorgoed zijn val nabij ...  
   
Wie is de mens  
dat Gij hem nog gedenkt?  
Nog uitzicht geeft  
op de regenboog  
van Uw trouw?  
   
Geef ons nieuw zicht  
op de hemel,  
en leven  
dat weet heeft  
van morgen ...  

 
Ik zal    
een boom zijn  
en ik zal de vogel zijn  
die in me nestelt  
   
ik zal de grond zijn  
waar de boom in wortelt  
waar de vogel woont  
   
ik zal de wind zijn  
en grond en boom en vogel  
eindeloos strelen  
   
en onder boom zal ik de mens zijn  
die dit dromend zal bestaan    
J.C. van Schagen  

 
HET WOORD ALLEEN    
Het woord Alleen is altijd bij me.  
Het schuifelt rond, het stommelt in mijn hoofd,  
Het trekt en rukt aan mijn gevoel als een dreinend  
kind aan moeders arm, het knerpt en  
knarst onder mijn voeten, het schudt mij  
wakker, het ligt te grijnzen op mijn bedde  
kussen, het schuurt alles ruw kapot,  
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ook dat heel tere weefsel van elk voorzichtig  
ontluikend begin van belangstelling.  
Het vernielt alles wat maar in de verte zou  
lijken op aardigheid hebben  
in het een of ander.    
Cri Stellweg  

 
MET DICHTE OGEN    
Als ik mijn ogen sluit zie ik dat jij er bent  
en met mijn ogen kan ik door je haren woelen  
en met mijn ogen weer je lippen voelen  
en alles wat ik heb verkend.  
   
Ik zie je handen met mijn ogen dicht  
en hoe je vingers zacht de mijne kusten  
en in de bedding van mijn heupen rustten  
en naast het mijne jouw gezicht.  
   
Ik lees die  woorden. 'Dag'. 'Voorbij' en 'Uit'  
staat bloedrood aan de binnenkant geschreven.  
En God, waarom is het mij niet gegeven  
dat ik echt mijn ogen sluit.    
Jos Brink  

 
BLIJVEN DELEN    
Voor mensen die wel over water willen lopen  
om elkaar te vinden en de hand te  
reiken.  
   
Voor mensen die samen blijven breken,  
blijven delen met de moed der hoop,  
drinkend van het levenswater op weg naar morgen.  
   
Voor mensen die met angst in het hart  
het onmogelijke proberen, die het brood  
blijven breken en de beker blijven heffen tegen de vernieling in.  
   
Voor mensen die blijven werken voor  
gerechtigheid en vrede, - geen verte te ver,  
geen zee te hoog!    
Jan van Opbergen  

 
RECREATIE    
Wij zagen het aan de bomen toen wij  
vanmorgen ontwaakten, aan de hoge bomen  
rondom het huis.  
   
En wij hoorden het, overal om ons heen:  
het was met geen naam te benoemen, het  
was met geen pen te beschrijven,  
het was als met handen te tasten.  
   
De wind was gaan liggen, de honden  
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waren weg, de zee was niet meer.  
   
En wij hebben elkaar omarmd,  
zwijgend, maar met gebaren van vreugde.  
   
En onze ogen fluisterden: Eindelijk, het  
is er eindelijk, Het is er onomwonden.    
Anton B. Lam  

 
VRIJHEID    
Mijn lied is een keten zonder begin of eind,  
en in elke schakel vind je het zingen van  
de anderen. Laat ons samen zingen  
voor heel de mensheid dat het lied een duif is.    
Victor Jara  

 
LEES JE IN    
Lees, Lees je in.  
Leef je in.    
Verhalen die verhelderen,  
je dragen, je voeden.  
Licht,  
licht dat niet wijkt.    
Een weg,  
een weg die je niet bedriegt.    
Verhalen om mee te leven,  
hoe menselijk te leven,    
verhalen om mee te sterven,  
hoe menselijk te sterven.    
Onvergetelijk ontmoet je er  
je God.    
Ontmoet je er jezelf.    
Hans Bouma  

 
BOODSCHAP VOOR ONDERWEG    
Niet de rechters  
weten wat gerechtigheid is,  
maar de onrechten.  
Niet de priesters  
weten wat het heil is,  
maar de zondaars.  
   
Niet de verzadigden  
weten wat verzadiging is,  
maar de hongerigen.  
Niet de zienden  
weten wat zien is,  
maar de blinden.  
   
Niet de vrijen  
weten wat bevrijding is,  
maar de slaven  
en de verlorenen.  
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OP REIS    
Ik steek mijn leven over in een bootje van mezelf.  
Mijn hersens zijn mijn scheeps -  
journaal, een opslagruim van bijna elf.  
Ik ben al twaalf, maar ik ben leeg van start  
gegaan. Ik kan me weggaan niet  
herinneren en ook niet waarvandaan. Hoe moet je  
niet vergeten? Hoe hou je wat je hoort?  
Het mag wel stevig stormen, maar ik wil  
niemand overboord.    
Edward van de Vendel  

 
LEVENSLIEFDE  
Helemaal midden in je hart staat een altijd groene boom,  
die Levensliefde heet.  
Zolang die bloeit, ben je jong.  
Als hij doodgaat, ben je oud.  
Helemaal midden in je hart zit een  
radiostation: zolang dat boodschappen ontvangt  
van schoonheid, hoop, bijval,  
verhevenheid, moed en kracht, komend van de aarde,  
van de mensen en van de  
Oneindige, zolang ben je jong.    
Douglas MacArther  

 
Zo wil ik geloven    
Het zaad gaat dood  
als de bloem tot leven komt  
en een bloem verliest zijn kleur  
aan het zaad dat het voortbrengt:  
zo wil ik geloven  
in leven door de dood heen.  
   
Een vogel verlaat zijn nest  
als hij zijn vleugels uitslaat  
en vliegt naar nieuwe bomen  
om een nest te bouwen:  
zo wil ik geloven  
in de God van het leven.  
   
Een mens gaat op weg  
om een huis te vinden  
en vindt geen ander thuis  
dan onderweg te zijn:  
zo wil ik geloven  
in de geest van vrijheid.  
   
Een mens luistert naar de verhalen  
die hem worden verteld  
en vertelt ze door  
aan wie maar horen wil:  
zo wil ik geloven  
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in Jezus van Nazareth,  
Mensenzoon.  
   
De zomer maakt plaats  
voor herfst en winter  
die de lente de tijd geven  
een nieuwe zomer aan te kondigen:  
zo wil ik geloven  
in leven, zelfs door de dood heen.    
   
Ergens iemand    
Ergens iemand  
die hoger reikt  
dieper gaat    
je ontdekt  
in je laatste  
gestalte    
je noemt  
bij je uiteindelijke naam  
ergens een vriend  
een mens  
die je ontmoet  
op de bodem  
van je bestaan  

 
Als je alleen bent    
Als je alleen bent  
en alles tegenzit,  
als je geen weg meer weet,  
en je tranen niet willen komen,  
pak dan mijn hand en zwijg.  
   
Leer zwijgen  
totdat je spreken kunt,  
tot je alleen maar zeggen kunt,  
ik heb je nodig, vriend.  
   
Probeer te spreken  
totdat je spreken kan  
met hart en ziel.  
   
Leer te spreken  
tot je zwijgend spreken kunt,  
dan pas pak ik jouw hand  
en gaat alles vanzelf.    
Lily Slotema  

 
Over de open zee  
walmt de donkere nacht  
herinneringen stollen samen  
in de grauwe erkenning  
van een roekeloos avontuur  
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ver en afgezonderd  
dwaalt een lichte ster  
aan een onbegrepen hemel  
   
over het met schaduw  
bewoonde strand  
loopt de vreemdeling  
in de sporen van zijn verleden.  
  Cees Lavertu  

 
Wat ik heb liefgehad  
Wat ik heb liefgehad in jou,  
In 't trillend web van man en vrouw:  
Het teere, lieve, beschermende, zachte,  
De altijd vriendelijke gedachten,  
Het omme en nabije zijn,  
Het groote en het kleine zijn,  
Het liefdebindend vrije zijn,  
't Gescheiden ongescheiden zijn,  
De grootste vreugde, de diepste pijn.  
D t heb ik liefgehad in jou,  
Dat heb ik liefgehad!    
C.M. Buys-Bon  

 
Bleke rozen    
in de laatste fase van hun bloeien  
hangen bleke rozen in het verstilde licht  
van de avond  
   
dromen lossen zich op in afzondering  
van een ingeleefd beroeren  
   
een oud verhaal  
van een verborgen leven  
dat geen erkenning kent  
   
bleke rozen  
een dovend vuur  
met hunkerende schroom  
nog te willen bloeien  
  Cees Lavertu  

 
Als een witte lelie op het water  
Ben ik in de stroom steeds ingebed,  
Dansend, zwevend door het leven…  
   
Van mijn gebeden weef ik op de ramen  
Van mijn ogen, die vragen om mededogen  
En in stilte schouwen op de grens  
   
Van lichte lucht en verzonken aarde,  
Van vurige verwevenheid  
Van dalende God en opgeheven mens.  
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Lied: Iets om in te geloven    
Als de longen van de Amazone  
doorrookt zijn en van binnen zwart  
rest er dan nog zuurstof om te dromen.  
Als ieder bos is platgebrand  
als de ozonlaag vol gaten zit  
en de regen is verzuurd  
snak ik enkel naar een beetje adem  
bang dat het niet lang meer duurt.  
Geef ons iets om nog in te geloven.  
Niets is nog niets is nog niets is nog zoals  
het lijkt bestaat dat groots mysterie boven  
of hebben doemdenkers gelijk?  
   
Als het water dat we laten stromen  
voor niemand nog te drinken is  
als de appels blozend aan de bomen  
gekleurd zijn met gevaarlijk gif.  
Als de zeeën eeuwig zwijgen  
en het water staat in brand  
en er vogels op de olie drijven  
hoe veilig is het dan aan land?  
Als de walvis die we gaan bevrijden  
door het pakijs wordt bedreigd  
en we leven op een berg van lijken  
is het dan beter dat men zwijgt.  
Als het eiland dat we droomden  
door een kernproef wordt verstoord  
vinden we dan nog een onderkomen  
dat de dromers toebehoort?  

 
Moet je hard zijn  
Moet je hard zijn om te overleven  
tot de tanden toe bewapend  
voor je eigen veiligheid?  
   
Moet je sluw zijn om te overleven  
voor als het zover is  
op het ergste voorbereid?  
   
Niemand meer vertrouwen  
altijd afstand houwen  
en overal op je hoede  
met het ernstige vermoeden  
dat iedere belofte  
wordt gebroken met de tijd.  
   
Moet je hard zijn om te overleven  
knokken voor jezelf  
en alleen voor jou belang  
zorgen dat je je nooit bloot zal geven  
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je lach onder controle  
je huilen in bedwang  
naar voren ellebogen  
kleppen voor je ogen  
nergens zwakke plekken  
hondehoge hekken  
en geloof en hoop en liefde  
achter het behang.  
   
We weten dat het allemaal kan kantelen  
naar die blijde boodschap van vred' en veiligheid  
naar dat wonder van ontwapenen en ontmantelen  
in die betere wereld  
want eenmaal komt de tijd  
dat de liefde het zal winnen  
als we morgen maar beginnen  
en dat wij op vertrouwen  
ook een toekomst kunnen bouwen  
we weten dat nog wel  
maar het geloof dat zijn we kwijt.  
   
Want je moet hard zijn om te overleven  
onverschillig voor de wanhoop en  
onkwetsbaar voor verdriet  
met geen ander doel om naar te streven  
dan ieder voor zichzelf  
verschanst op zijn gebied  
met niemand iets te maken  
koel berekenend schaken  
en op kansen blijven loeren  
om de anderen te vloeren.  
Dan zal je overleven...  
Maar leven is dat niet!    
 Paul van Vliet  

 
Lieg asjeblief niet tegen me  
niet over iets groot, niet over iets anders,  
liever hoor ik het vernietigendste  
dan dat je liegt  
want dat is nog vernietigender.  
   
Lieg niet over de liefde  
iets dat je voelt of iets dat je zou willen voelen,  
liever word ik bedroefd  
dan dat je liegt  
want dat is nog bedroevender.  
   
Lieg niet tegenover gevaar  
want ik voel toch heel anders  
want wat ik gewaar word is waar  
of ik ken je niet  
en dat is nog gevaarlijker.  
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Lieg niet tegenover ziekte  
liever kijk ik die diepte in  
dan dat ik mij verlies  
in één van die oude lieve verzinsels  
want daarmee verlies ik mij dieper.  
   
Lieg niet tegenover sterven  
want zo lang wij er nog zijn  
vind ik dat toegangsloze niet mededelen  
wat je denkt, erger en zoveel doder  
erger en zoveel doder.    
Herman van Veen  

 
Jij    
Jij kunt een schouder zijn  
voor de mens in verdriet en verlorenheid.  
Jij kunt een arm zijn  
om een mens heen in de kou.  
Jij kunt een licht zijn  
voor een mens struikelend in donker.  
Jij kunt een vuur zijn  
voor een mens verkild in het leven.  
   
Soms zoekt een mens:  
wie kan ik zijn  
wie mag ik zijn.  
Soms vraagt een mens:  
zal ik gemist worden  
zal iemand om mij huilen  
voor wie ben ik belangrijk?  
   
Hoe moet je leven  
als je geen uitnodiging ontvangt  
als je voelt:  
zonder mij zou alles gelijk blijven  
als je niet merkt  
dat er iemand is  
die op jou wacht  
die naar jou omziet.  
   
Kunnen wij elkaar laten voelen:  
jij mag er zijn  
jij bent goed  
jij kunt een schouder zijn  
jij kunt een arm zijn  
kunnen we elkaar laten voelen:  
ik ben een schouder voor jou  
ik ben een arm om je heen  
een licht op je levenspad:    
er zal minder eenzaamheid zijn.    
Marinus van den Berg  

 
Bomen    
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Een boom, en nog een boom  
elk voor zichzelf, elk stam rechtop,  
en de wind en de lucht  
die vertellen hoe zij elk apart staan.  
   
Maar onder het dek van de aarde  
spreiden zij wijd hun wortels  
en in de onzichtbare diepte  
knopen zij wortels aaneen.    
Ai Qing.  

 
Wees ons een herder.    
Wees ons een herder.  
Wij vertrouwen op u,  
op u die ons leidt  
door dag en nacht  
naar de nieuwe morgen.  
   
Geef ons de rust als van  
voortkabbelend water  
dat onze heetste dorst lest  
ons diepste verlangen vervult.  
   
Neem ons bij de hand  
zoals een vader zijn kind.  
Ga met ons door het aardedonker  
en geen duisternis benauwt ons,  
geen kwaad valt te vrezen.  
   
Want Gij zijt ons  
een stok, een staf;  
Gij nodigt ons  
bij u te komen.  
   
Schenk onze beker vol,  
zalf met olie ons hoofd.  
Heel en heilig ons,  
Gij de levende  
in tijd en eeuwigheid.  

 
En dan nog dit    
Als je in mensen geloofd hebt  
die het af lieten weten:  
ga dan toch door te geloven.  
   
Als je op een wonder gehoopt hebt  
dat niet is gebeurd:  
ga dan toch door en blijf hopen.  
   
Als je een spoor van liefde wilde nalaten  
dat werd vertrapt:  
ga dan nog verder met liefde.  
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Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt,  
droom verder  
tot aan de morgen!    
Talmoed  

 
Wie gaat er mee    
Wie gaat er mee  
het donker in  
het onbestemde tegemoet.  
   
Wie blijft er bij me  
in het donker  
als er geen bestemming is.  
   
Wie houdt me vast  
als ik in het duister tast  
en licht geen warmte biedt.    
Franka Klein  

 
Een vriend is een tochtgenoot    
Een vriend is een tochtgenoot,  
die me zegt in de woestijn:  
'de Oase kan niet ver meer zijn'.  
   
Een vriend is een tochtgenoot,  
die me zegt bij de oase:  
'het beloofde land zal nog veel mooier zijn;.  
   
Een vriend is een tochtgenoot,  
die weet wanneer ik in ademnood verkeer;  
en dan met mij, de trage stap wil verder gaan.  

 
Het wonder    
Het wonder van het licht?  
Je moet er hard voor werken  
om weer een weg vooruit te vinden  
en niet alleen maar achterom te zien.  
   
Het wonder is zo teer.  
Je moet er zo behoedzaam over spreken.  
't Verdraagt geen grote woorden:  
met pijn wordt het geboren.  
   
Wees eerlijk: er is geen geboorte  
zonder weeën, de wanhoop  
en het niet meer weten.  
Licht wordt in de duisternis geboren.  
   
Maar wie die weg durft gaan,  
de eenzaamheid, de pijn doorstaat,  
in de nacht blijft hopen op het wonder,  
zal zien: het hoge licht van God.    
Hans Stolp  
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Een nieuwe parabel    
Het hemelse koninkrijk lijkt op een mensenkind,  
dat ontstaat in de schoot van zijn moeder.  
Zijn leven begint als een zaadje,  
haast onzichtbaar voor het menselijk oog.  
Maar als het begint te groeien  
verheugen zich de ouders.  
   
En als het geboren wordt  
is het een wonder, en een bron van geluk.  
Maar ook daarna, wanneer het opgroeit  
van baby tot kleuter tot puber tot volwassen mens  
kan een mensenkind anderen gelukkig maken.  
   
En als het uitgroeit  
zoals God heeft bedoeld,  
wordt het als een boom  
waarin mensen als vogels komen nestelen.  
Zo wordt een mensenkind als God zelf:  
iemand om bij geborgen te zijn.  
Het hemelse koninkrijk lijkt dus op een mensenkind.    
Paul Bergheyn Sj  

 
God van Israël    
God van Israël, Adonai,  
die waart niet anders dan  
rondom u de andere goden,  
goden van barbaarsche tijden  
en stammen barbaarsch als gij:  
uw gezicht draagt eerdere trekken  
als hun aller gezicht,  
   
Draagt de grijns der duistere driften,  
die woeden in het menschenhart.  
Een jaloersch wraakgierig stamgod  
Waart ge, (...) God  
van toorn en wraak en verschrikking.  
   
Maar zoo als alles verandert,  
wolken verwaaien, de zon  
wint met weldadige warmte,  
over den somberen dag  
vliegt open lach,  
zoo breekt heen door de harde trekken  
van den wreeden jaloerschen stamgod  
't gelaat van een anderen god,  
die nieuw is in de historie.  
In de bladen der Heilige Schrift,  
waarin Israël door de eeuwen  
   
opteekende zijn weervaren,  
vindt men geboekstaafd den groei.  
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Jehova's gelaat vergeestelijkt:  
boven de oude beperktheid  
rijst zijn hooge gestalte uit.  
Schept menschheid een grooteren god,  
naarmate zij zelve groeit?  
Of nadert zij groeiend tot daar  
waar Eeuwge Ontferming bloeit  
en Heiligheid suist in de stilte?  
   
Ziet: in het hart der profeten  
daagt het weten van een Geest,  
hoog uit boven bloedige veeten-  
die in 't aardsche zijn droom van Gerechtigheid weeft.  
Van de paleizen wil hij niet weten.  
"Doe 't getier uwer liederen van mij weg;  
ook mag ik uwer luite spel niet hooren,  
't offer van den verdrukker begeer ik niet,  
d'onterfden, zij zijn aan mijn hart geboren."  

 
Lied van de hof op Paasmorgen    
De hof ligt tussen waken, tussen dromen,  
de nacht trekt zich terug voor 't morgenlicht,  
er is een woord, een naam, een vreemd bericht;  
de steen is van de groeve weggenomen.  
   
De steen is van de groeve weggenomen,  
de vrouwen blijven bij de ingang staan,  
de dood, het leven, kunnen zij niet aan;  
zij waren voor de laatste eer gekomen.  
   
Zij waren voor de laatste eer gekomen,  
gedrieën, op die eerste dag der week,  
met zalf en specerijen, maar nu bleek;  
het nieuwe leven is Hem overkomen.  
   
Het nieuwe leven is Hem overkomen,  
God zelf heeft in de laatste eer voorzien,  
hun oren horen en hun ogen zien;  
de steen is van de harten afgenomen.  
   
De steen is van de harten afgenomen,  
Hij komt hen tegemoet en noemt hun naam.  
Een ongekende blijdschap breekt zich baan;  
de hof ligt tussen waken, tussen dromen.    
Hanna Lam  

 
Geroepen om te luisteren    
In de diepte van stilte  
zijn geen woorden nodig,  
geen taal vereist.  
In de diepte van stilte  
word ik geroepen om te luisteren.  
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Luister naar het kloppen van je hart  
Luister naar het waaien van de wind,  
de beweging van de Geest.  
Wees stil - zegt de Heer,  
en weet dat ik God ben.  

 
  
Niemand heeft verstand van God    
geen knappe kop  
die Hem in zijn hoofd haalt,  
geen generaal  
die Hem in zijn rijen inlijft,  
geen dichter  
die Hem in zijn woorden vangt,  
geen zanger  
die een melodie voor Hem vindt,  
niemand spreekt over God  
of hij valt door de mand,  
   
alleen  
het diepste in een mens,  
de angst  
voor wat te wachten staat,  
verdriet  
om wat verloren is,  
verlangen  
naar wat nog niet is  
en wanhoop  
dat het nooit zal komen,  
   
alleen  
de vreugdetranen nu en dan,  
het stille lachen,  
verwondering  
om het leven,  
   
alleen  
dat diepste in een mens  
is groot en klein  
en stil genoeg  
om God te noemen  
   
wij noemen Hem wel  
en zingen zijn naam,  
maar diep blijft Hij  
verborgen.  

 
Een bijzondere reiziger    
Als je maar ziet  
wat er te zien valt.  
   
Als je maar niet vervreemdt,  
langzaam dichtslibt.  
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Ogen heb je,  
ogen in je hoofd,  
ogen in je ziel.  
   
Als je je maar verwondert.  
Het licht, het water, alles  
had er ook niet kunnen zijn.  
   
Je verwondert.  
Zolang je je verwondert,  
leef je, ben je mens.    

 
Jij, man aan de machine    
Vrij naar Wolfgang Borchert    
Dan is er slechts een ding  
   
Jij, man aan de machine en man in de werkplaats.  
Wanneer ze je morgen bevelen dat je geen kranen en geen ketels  
meer moet maken, maar helmen en machinegeweren, dan is er  
slechts een ding: zeg neen.  
   
Jij, meisje, achter het bureau en achter de toonbank. Als ze  
je morgen bevelen dat je granaten moet vullen en kijkers moet  
monteren voor scherpschuttersgeweren, dan is er slechts een  
ding: zeg neen.  
   
Jij, eigenaar van een fabriek. Als ze je morgen bevelen, je  
moet i.p.v. poeder en cacao kruit verkopen, dan is er slechts  
een ding: zeg neen.  
   
Jij, onderzoeker in het laboratorium. Als ze je morgen bevelen  
dat je een nieuwe dood moet uitvinden tegen het oude leven,  
dan is er slechts een ding: zeg neen.  
   
Jij, dichter in je kamer. Als ze je morgen bevelen om haatlie-  
deren te schrijven, dan is er slechts een ding: zeg neen.  
   
Jij, arts in het ziekenhuis. Als ze je morgen bevelen om  
mensen goed te keuren voor de oorlog, dan is er slechts een  
ding: zeg neen.  
   
Jij, dominee, priester op de preekstoel, als ze je morgen  
bevelen om de moord te zegenen en de oorlog heilig te spreken,  
dan is er slechts een ding: zeg neen.  
   
Jij, kapitein op het schip. Als ze je morgen bevelen dat je  
geen tarwe moet transporteren, maar kanonnen en tanks, dan is  
er slechts een ding: zeg neen.  
   
Jij, piloot op het vliegveld. Als ze je morgen bevelen om  
bommen te werpen dan is er slechts een ding: zeg neen.  
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Jij, kleermaker in je werkplaats. Als ze je morgen bevelen om  
uniformen te maken, dan is er slechts een ding: zeg neen.  
   
Jij, rechter achter je rechtertafel. Als ze je morgen bevelen  
om naar het krijgsgerecht te gaan, dan is er maar een ding:  
zeg neen.  
   
Jij, moeder in Nederland, in Duitsland en Frankrijk, en overal  
op de wereld. Moeders van alle landen, als ze jullie morgen  
bevelen om kinderen te baren, voor oorlogslazaretten en nieuwe  
soldaten voor gevechten, moeders in deze wereld, dan is er  
slechts een ding: zeg neen. Moeders zeg neen!  
Want, als jullie geen neen zeggen, moeders dan zal de laatste  
mens geslagen en getekend door al het lijden, met verpeste  
longen en bloedende wonden, eenzaam over een stinkende aarde  
zwerven, strompelend over wegen vol met puin, tussen massagraven  
de laatste mens, waanzinnig, klagend en angstig en vragend  
WAAROM?  
Maar niemand zal hem antwoord geven. De klank zal wegsterven  
over ru‹nes en bergen afval, de klank zal gedempt worden in  
putten vol bloed, zonder antwoord, de laatste wanhoopschreeuw  
van het laatste dier mens. Al dit zal gebeuren, morgen, misschien  
morgen, misschien reeds vannacht, als, jullie niet neen zeggen!  

 
God heeft de aarde gemaakt voor de mensen  
en de mensen voor de aarde  
ze zijn voor elkaar geschapen  
de aarde en de mensen horen bij elkaar  
   
God heeft het licht gemaakt voor de mensen  
en de mensen voor het licht  
ze zijn voor elkaar geschapen  
het licht en de mensen horen bij elkaar  
   
God heeft de mensen gemaakt voor de mensen  
ze worden voor elkaar geboren  
ze zijn voor elkaar geschapen  
op de aarde horen mensen bij elkaar  
   
God wil niet dat sterke mensen rijk zijn  
en rijke mensen sterk  
hij wil niet dat zwakke mensen arm zijn  
en arme mensen zwak  
   
God wil niet dat andere mensen anders zijn  
hij heeft de mensen voor elkaar geschapen  
ze worden voor elkaar geboren  
om op de aarde mens te zijn  
   
God wil dat mensen samen zijn met mensen  
samen wonen samen werken samen leven  
dat mensen niet elkaar bedreigen maar beschermen  
als in een tuin waar alles veilig is  
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Er moet een tuin zijn voor de merel,  
er moet een boom zijn voor de specht.  
Er moet een plek zijn op de wereld  
waar niemand met je vecht.  
   
Er moet een land zijn voor de mensen,  
er moet een huis zijn of een tent.  
Er moet een plek zijn op de wereld  
waar je altijd veilig bent.  
   
Er moeten mensen zijn als vogels,  
zo vrij op straat of in de lucht.  
Er mag geen angst meer zijn voor kogels  
en niemand meer die vlucht.  
   
Er mag een plek zijn om te blijven,  
er mag een plek zijn om te gaan.  
Dan heb je vleugels om te drijven,  
een been om op te staan.  

 
In de dagen van Noach  
was de aarde vol van mensen  
en de mensen waren vol van zichzelf  
   
belangrijke mensen voelden zich belangrijk  
betere mensen voelden zich beter  
steeds minder mensen waren veilig voor mensen  
   
grote mensen sloegen kleine mensen  
sterke mensen doodden zwakke mensen  
rijke mensen kleedden arme mensen uit  
   
niemand wist van goed en kwaad  
niemand dacht aan toekomst of verleden  
niemand kon zich iets herinneren van de tuin    
waar mensen de herinnering zijn kwijtgeraakt  
aan de eenheid van alles wat tot leven kwam  
waar de schepping namen draagt als  
eerste wereld tweede wereld derde wereld  
waar de aarde wordt gevierendeeld  
in oost en west en noord en zuid  
waar zij uiteenvalt in vijf werelddelen  
daar komt het water aan de lippen  
waar mensen alleenrecht ontlenen aan geboortegrond  
en zich terugtrekken op een eiland van behoud  
waar mensen de grenzen van hun solidariteit bewaken  
paal en perk stellen aan de marges van gastvrijheid  
waar mensen hun terrein afbakenen  
en vijandschap verbinden aan hun vlag  
waar mensen mensen niet verdragen  
daar komt het water aan de lippen  
waar mensen hoogmoedig en grootsprakig zijn  
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hardhoofdig hardhuidig hardhandig  
waar mensen hardleers zijn en hardhorend  
en misverstanden over mensen hardnekkig  
waar mensen houvast in waanidee‰n vinden  
en de milde wind wordt weggewuifd  
waar het stuifzand heerst van de hetze  
daar komt het water aan de lippen    
in de dagen van noach  
waren er reuzen op aarde  
je kon merken dat er verschil was  
tussen mensen en mensen    
in de dagen van noach  
waren er reuzen op aarde  
je zag het voor je ogen gebeuren  
dat mensen niet opgewassen waren tegen mensen    
in de dagen van noach  
waren er reuzen op aarde  
je kon er op wachten  
de dag dat mensen mensen zouden verslinden    

 
In het land van de reuzen  
daar heb je geen keuze,  
je moet er wel flink zijn  
of je valt uit de boot.  
Want ben je niet groot  
in het land van de reuzen,  
dan kan dat heel link zijn  
in het land van de reuzen.  
   
In het land van de reuzen  
daar schreeuwen ze leuzen,  
en die daar niet horen  
krijgen ook niet de kans.  
Want ben je niet mans  
in het land van de reuzen  
dan ben je verloren  
in het land van de reuzen.  
   
In het land van de reuzen  
daar telt men de neuzen,  
daar telt men de monden  
met het mes op de keel.  
En ben je te veel  
in het land van de reuzen  
dan word je verslonden  
in het land van de reuzen.  
   
in de dagen van Noach  
kwam het water aan de lippen  
het water verslond de grote sterke mensen  
die zelf de kleine zwakke mensen hadden verslonden  
het water verslond de reuzen  
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in de dagen van Noach  
kwam het water aan de lippen  
niemand deed zijn mond open toen het nog kon  
niemand waarschuwde toen het nog niet te laat was  
niemand greep in toen het water om zich heen greep  
   
in de dagen van  Noach  
komt het water aan de lippen  
wie doet zijn mond open nu het nog kan?  
wie waarschuwt nu het nog niet te laat is?  
wie grijpt in nu het water om zich heen grijpt?  

 
Het water aan de lippen   
Waar mensen stranden op de klippen  
van haat, racisme en geweld,  
daar komt het water aan de lippen,  
daar wordt een leven niet geteld.  
Hoelang nog zullen mensen zwijgen?  
Hoelang moet onrecht verder gaan?  
Hoe hoog nog moet het water stijgen  
voordat er iemand op zal staan?  
   
Het water aan de lippen,  
het water aan de lippen  
sla de golven keer de vloed,  
al ontbreekt je soms de moed.  
Het komt voorbij de klippen,  
het komt voorbij de klippen  
iemand die het temmen moet  
en het tij weer keren doet.  
   
Wie duldt het water op Gods akker?  
Wie ziet de ramp die mensen treft?  
Of ligt geen mens van zoiets wakker?  
Wie is het die zijn stem verheft?  
   
Hoe kunnen mensen het verzinnen -  
geweld gaat nooit vanzelf voorbij.  
Bij iemand moet het eens beginnen,  
bij mensenkinderen zoals wij.  
   
toen het water aan de lippen kwam  
en voorbij de hoogste klippen kwam  
leek de aarde voor altijd verloren  
diepe duisternis lag over de vloed  
alsof god de aarde nooit gemaakt had  
   
toen het water aan de lippen kwam  
en voorbij de hoogste klippen kwam  
zweefde gods geest over de wateren  
op zoek naar een topje van de aarde  
op zoek naar een mens die geloofde  
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toen het water aan de lippen kwam  
en voorbij de hoogste klippen kwam  
vloog een vogel boven de golven  
op zoek naar een sprankje leven  
op zoek naar een streepje licht  
   
toen het water aan de lippen kwam  
en voorbij de hoogste klippen kwam  
bracht een duif een takje bij noach  
hij was iemand die bleef geloven  
toen geloven bijna niet meer kon.  

 
Noach bleef geloven  
Noach bleef geloven toen de regenvloed  
heel de aarde dompelde in tegenspoed.  
Omdat hij bleef geloven kwam hij de schrik te boven.  
Eén zwaluw maakt zomer, één duif niet gezwicht.  
De droom van één dromer wekt schaduw tot licht.  
   
Jozef bleef geloven toen het donker was,  
dat de morgenzon nog niet gezonken was.  
In duisternis gevangen  
bleef hij naar licht verlangen.  
Mozes bleef geloven, in de zandwoestijn,  
dat er na de bergen nog een land moest zijn.  
Hoe uitzichtloos de jaren,  
hij bleef zijn droom bewaren.    
Wil je wel geloven dat je dromen kan,  
dat een nieuwe aarde er nog komen kan.  
Je komt de schrik te boven  
wanneer je blijft geloven.  

 
Waar het water aan de lippen komt  
maar mensen blijven geloven in het licht  
daar geloven mensen in de schepper van het licht  
daar komt de regenboog aan de hemel  
in alle kleuren van de regenboog  
als een brug tussen de mensen en het licht  
   
waar het water aan de lippen komt  
maar mensen blijven geloven in de aarde  
daar geloven mensen in de schepper van de aarde  
daar komt de regenboog aan de hemel  
in alle kleuren van de regenboog  
als een brug tussen de mensen en de aarde  
   
waar het water aan de lippen komt  
maar mensen blijven geloven in mensen  
daar geloven mensen in de schepper van mensen  
daar komt de regenboog aan de hemel  
in alle kleuren van de regenboog  
als een brug tussen mensen en mensen  
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Het lied van de regenboog    
Ze zeggen: als je anders bent  
dan hoor je er niet bij.  
Ze doen alsof je niemand bent  
als je niet bent als zij.  
   
Maar kijk eens naar de regenboog  
Zie jij het soms gebeuren  
dat van de zeven kleuren  
bijvoorbeeld rood of groen -  
er een niet mee mag doen?  
   
Nee, de een staat naast de ander  
en ze zijn, zoals je ziet  
steeds verbonden met elkander,  
Kunnen mensen dat dan niet?  
   
Ze zeggen: als je anders bent  
dan doe je niet normaal  
Ze wijzen naar je kleren en  
ze lachten om je taal.  
     
Ze zeggen: als je anders bent  
dan kun je beter gaan.  
Alsof je nooit geboren bent -  
dat is toch geen bestaan.  

 
EEN ZIN OVER TYRANNIE    
Waar tyrannie is,  
daar ís tyrannie  
niet alleen in de loop van het geweer,  
niet alleen in gevangenissen,  
   
niet alleen in de folterkamer,  
niet alleen in het nachtelijk  
roepen van de bewaker,  
er ís tyrannie  
   
niet alleen in het roetzwart  
oplaaiend requisitoir,  
in de bekentenis, in het  
muur-morse van gevangenen,  
   
niet alleen in de koude  
uitspraak van de rechter:  
SCHULDIG - is tyrannie,  
niet alleen in het militair  
   
knetterende GEEF ACHT EN VUUR,  
niet alleen in het tromgeroffel,  
in de wijze waarop het lijk  
in de put wordt gegooid,  
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niet alleen in de tersluiks,  
door half geopende deuren,  
schichtig,  
gefluisterde berichten,  
   
in de vinger op de lippen  
die sst! zegt,  
er ís tyrannie  
niet alleen in de ijzerhard  
   
opgelegde plooien van het gezicht  
en in de daarin zonder woorden  
spartelende schreeuw,  
niet alleen in de regen  
   
van stomme tranen waarin  
de stilte zwelt,  
in opengesperde pupillen,  
   
er ís tyrannie,  
niet alleen in de staande  
honderdvoudig gebulderde  
hoera's en liederen;  
   
waar tyrannie is,  
daar ís tyrannie  
niet alleen in de onvermoeibaar  
klappende handen,  
   
in bazuinen en opera's  
en in de al even leugenachtig  
zingende standbeelden,  
de kleuren en schilderijen,  
   
apart in elke omlijsting,  
ja in het penseel;  
niet alleen in de 's nachts  
zacht glijdende auto,  
   
die stil  
stopt voor een portiek;  
   
waar tyrannie is, daar is zij  
in alles, alomtegenwoordig,  
meer dan vroeger je god,  
   
er ís tyrannie  
in de kleuterschool,  
in vaders raad,  
in moeders glimlach,  
   
in het antwoord dat het kind  
aan vreemdelingen geeft;  
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niet alleen in prikkeldraad,  
niet alleen in de rijen  
van de verdovende  
boeken en woorden,  
   
zij is in de afscheidskus,  
in de vraag van de vrouw:  
hoe laat kom je thuis, liefste?  
   
in het op straat met regelmaat  
opgedreunde HOE GAAT HET,  
in de handdruk, die plotseling  
slapper wordt dan tevoren,  
   
in het bevriezend gezicht  
van je geliefde, in elke  
afspraak die je maakt,  
   
niet alleen in bekentenissen,  
maar ook in de verklaring,  
de zoetheid der liefde,  
als een dode vlieg in de wijn,  
   
want je bent niet alleen  
in je dromen, zij is er  
in het huwelijksbed en daarvoor al  
in het verlangen,  
   
slechts wat zij reeds bezat  
is mooi genoeg voor jou,  
met háár heb je geslapen,  
   
zij is in bord en glas,  
in het oor, in de mond,  
in kou en in duisternis,  
buiten en in je kamer,  
   
alsof je raam open stond,  
de lijklucht komt vrij naar binnen,  
of ergens in huis is de kraan  
van het gas niet gesloten,  
   
als je praat met jezelf,  
is zíj de andere spreker,  
zelfs in je verbeelding  
zit je nog vast,  
   
de melkweg is ook al anders:  
een grensstrook door zoeklicht  
afgetast, iedere ster  
het raampje van een verspieder,  
   



194 
 

de volle sterrenhemel,  
één groot concentratiekamp;  
want zij, de tyrannie spreekt  
uit de koorts, uit het klokgelui,  
   
uit de mond van de pastoor,  
bij wie je te biecht gaat,  
kapel, parlement of pijnbank:  
z¡j staat op de planken,  
   
knipper maar niet met je ogen,  
overal kijkt z¡j je aan,  
je hebt haar onder de leden,  
zij is je herinnering,  
   
de trein repeteert  
op de rails 'tyrannie',  
in berglucht, in zeelucht  
adem je haar;  
   
het bliksemt en ze is daar,  
in elke onverwacht lawaai,  
in licht en de schok van het hart,  
   
in de rust is zij, in de  
klem de verveling  
in het stromen van de regen  
een hek tot aan de hemel toe,  
   
in de sneeuw die valt, zo  
wit als de celmuur,  
zij ziet je aan door de ogen van je hond,  
   
en z¡j staat achter elk doel,  
dus ook achter je morgen, achter  
al je gebaren,  
   
zoals de rivier zijn loop  
volg je en schep je haar;  
kijk je opzij? - uit de spiegel  
kijkt zíj je weer aan,  
   
zij gluurt en je kunt niet weg,  
je bent gevangen en toch bewaker,  
zij vreet zich in, in de geur  
van je tabak, van je kleren,  
   
tot in je hersens;  
je wilt je bezinnen,  
maar geen andere zin  
schiet je te binnen,  
   
je wilt wel kijken, opzij,  
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maar je ziet slechts wat  
zíj jou voortovert,  
en door lucifers  
   
die je niet tijdig  
uitgedoofd hebt, komt nu  
de bosbrand; en zij lét op jou  
thuis, in de fabriek, op het land,  
   
en je voelt niet meer,  
wat leven is, wat vlees is en brood,  
wat morgen is, wat wensen is,  
wat je armen openslaan is,  
   
zo maakt en draagt de slaaf  
zijn eigen boeien;  
als je eet, voed je haar,  
je kind verwek je voor haar,  
   
waar tyrannie is,  
is iedereen schakel;  
ook jij verspreidt haar geur,  
zelf ben je ook tyrannie;  
   
wij gaan in den blinde  
als mollen in de zon,  
wij lopen gevangen  
in de Sahara,  
   
want waar tyrannie is,  
is alles vergeefs,  
ook het lied, het solide werk,  
   
en zij staat al bij voorbaat  
aan je graf om te zeggen  
wie je geweest bent,  
ook je as moet haar dienen.  

 
Psalm om eenheid    
Zou het niet prachtig wezen,  
als mannen broeders waren,  
en vrouwen vrouwen zusters,  
zusters en broeders allen,  
komend van de verste verten,  
om het ‚ne brood te delen  
in de schaduw van de wijnstok,  
ongeacht hun kleur, hun bloed,  
ongeacht hun staat en stand,  
een van geest en een van goed.  
   
Ja, prachtig zou het wezen -  
hoe krachtig zou het spreken.  
Een luxe voor de wereld.  
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Eenling en menigte,  
zwerver en landgenoot,  
autochtoon, allochtoon,  
oudste en jongste zoon -  
allen veranderd in broeders,  
allen geworden tot zusters.  
Zusterschap, broederschap.  
   
Wat zou dat prachtig zijn:  
een weelde voor het oog,  
zalf op vijf oude wonden,  
de dauw op de polder,  
de sneeuw op de bomen,  
de schepping opnieuw gedaan.  
   
En de messias, gekomen,  
zou zeggen: daar ben Ik al.  
   
De aarde Gods huis gemaakt.  
De mensen gezegend tot mensen.    
Zij groeten elkaar met: Shalom    

 
Lied van de wijnstok    
bij Johannes 15  
Is hier het land gelegen  
waarop God heeft geplant  
de wijngaard van zijn zegen -  
grond van de zee verkregen,  
een wonder van zijn hand?  
   
De wijnstok uitgegraven,  
verplant naar Kana„n,  
zou eens de harten laven,  
druiven die wijnen gaven,  
als de Messias kwam.  
   
Maar wie kent de verwoester,  
die kwam met harde hand?  
Wat God zo had gekoesterd -  
hoe trad hij het met voeten:  
een chaos werd het land.  
   
Slechts éé‚n is er gebleven -  
een wijnstok als een stek  
die sprak: Ik leid tot leven,  
dagelijks doorgegeven  
aan wie zich aan mij hecht.  
   
Gij ranken, gij moogt weten,  
dat gij het leven houdt.  
De wijngaard lijkt op Eden -  
daar geeft God tot op heden  
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u vrucht in honderdvoud.    
'Het schept een band  
als je elkaar onderweg ontmoet,  
wist u dat?'  
(Yasanuri Kawabata - De duizend kraanvogels)    

 
Waar liefde is en zorg om elkaar 
daar is het goed wonen.  
   
Waar gehuild kan worden en gelachen,  
daar kunnen mensen leven.  
   
Waar niets verborgen hoeft te worden,  
daar kan een mens geborgen zijn.  
   
Waar verdriet en pijn wordt gedeeld,  
daar worden mensen een thuis voor elkaar.  
   
Waar aandacht is voor ieder,  
daar kan ieder groeien en opbloeien.  
   
Waar mensen elkaar behouden en verwarmen,  
daar is men 't liefste thuis.  
   
Dat alles willen wij elkaar wensen  
voor dit komende nieuwe werkjaar:  
een thuis bij elkaar -  
geven wij elkaar daartoe een hand  

 
Emergo    
Als je denkt: "ik ben verslagen" is de nederlaag een feit.  
Als je denkt: "'k zal niet versagen", win je op den duur de strijd.  
Als je denkt: "ik kan 't niet halen", is de tegenslag op til,  
want het overslaan der schalen, hangt voornamelijk af van wil.  
Moedelozen gaan ten onder, door hun twijfel, door hun vrees.  
Vechters winnen door een wonder, telkens weer de zwaarste  
race. Denk "ik kan het" en dan g  t het.  
Iedereen vindt bij wilskracht baat  
en in zaken wint de daad het van nutteloos gepraat.  
Als je jammert: "ik ben zwakker dan mijn grote concurrent"  
blijf je levenslang de stakker, die je ongetwijfeld bent.  
Niet de Goliaths en de rijken tellen in het kamp voor zes,  
maar de fermen, die niet wijken, hebben vroeg of laat succes.  
   
gevonden in de oude St. Pauluskerk te Baltimore (gedateerd 1692)      

 
Luisteren en ...verder?    
Op zondag luister ik aandachtig naar de preek,  
ik hoor de boodschap aan,  
de opdracht voor de nieuwe week.  
   
Op maandag is mijn voornemen helaas vergeten,  
de was moet nog gedaan en wat zullen we eten?  
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Op dinsdag is er ruzie en ik zoek eerst mijn recht,  
daarom heb ik die dag niets vriendelijks gezegd.  
   
Op woensdag veel te doen, ik moet me danig haasten,  
ik kan nog niet beginnen aan het beminnen van mijn naasten.  
   
Op donderdag ben ik moe, ik had een slapeloze nacht.  
'Bemin uw naaste als uzelf',  
ik heb toen aan mezelf gedacht.  
   
Op vrijdag ben ik het echt van plan,  
aan mij heeft het dus niet gelegen,  
maar ik kan niet aardig zijn  
want alles zit me tegen.  
   
Op zaterdag omhels ik heel de wereld,  
maar ik zeg er eerlijk bij:  
't kwam niet uit mezelf,  
een medemens was hartelijk voor mij.  
   
Op zondag luister ik altijd naar de preek,  
ik hoor de boodschap aan,  
de opdracht voor de nieuwe week...  

 
 'Wanneer ik naar een brandende kaars kijk...'    
Ik denk bij mezelf:  
Ze geeft licht  
en ik?  
   
Ik bedenk:  
Ze geeft licht zonder veel lawaai  
en ik?  
   
Ik voel:  
Ze geeft warmte  
en ik?  
   
Ik zeg tot mezelf:  
Ze brandt tot het laatste moment  
en ik?  
   
Ik denk bij mezelf:  
Ze aanvaardt de vlam van anderen gekregen  
en ik?  
   
Ik denk: Altijd is ze bereid haar vlam  
aan anderen door te geven  
en ik?  
   
Ik zeg tot mezelf:  
Door haar vuur te geven  
behoort ze niet meer tot zichzelf,  
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maar ze vermeerdert het licht  
en de gloed,  
waar allen van genieten...  
EN IK?  

 
's Avonds als ik slapen ga   
's Avonds als ik slapen ga,  
volgen mij veertien engeltjes na.  
Twee aan mijn hoofdeind',  
twee aan mijn voeteind',  
twee aan mijn rechterzij,  
twee aan mijn linkerzij,  
twee die mij dekken,  
twee die mij wekken,  
twee die mij wijzen  
naar des hemels paradijze.  
  

 
GEBED OM VREDE    
Gij, gij beteugelt de demonen  
met uw goddelijke wil.  
De stemmen die uw hoogheid honen  
legt Gij alleen in deemoed stil.  
   
O kom, en zuiver de begrippen,  
ban alle duisternissen uit.  
Het water staat ons tot de lippen,  
de stormwind huilt met hoog geluid.  
   
Maar laat uw eeuwig kruis verschijnen,  
richt het uit kolken recht omhoog,  
en zend uit helle hemelpleinen  
uw duiven langs de regenboog.  
   
Verlicht de nacht der sombere breinen,  
dat zij u zien als 's werelds spil,  
en niet het donker hart omheinen  
met maaksels van de eigen wil.  
   
Verlicht de ziel, die vol van woede,  
de mensen als de wolven haat,  
neem de rechtvaardige in uw hoede,  
die zich om uw vervolgen laat.  
   
Als zuilen stijgen de gebeden  
tot u omhoog: bedwing het Beest,  
en schenk ons, doodvermoeid, de vrede  
van Vader, Zoon en heilige Geest.    
Jan Engelman   

 
Het lied van God en mens    
Groot is de God die vol verwachting  
mensen zijn aarde toevertrouwt,  
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groot is de God die oppermachtig  
zo op de kleine mensen bouwt.  
Groot is de mens  
die doet wat God wenst:  
wie voor zijn schepping zorgt  
leeft als een ware vorst.  
   
God stelt zijn eer in onze hoogheid,  
alles legt Hij in onze hand,  
zijn naam moet luisterrijk en groot zijn  
in wat de mens als koning kan.  
Wie zich ontfermt,  
Gods werk beschermt,  
wie goede herder is  
komt stralend aan het licht.  
   
Wat doet de mens aan den beginne,  
Adam gaf aan het dier een naam,  
hij wil zich aan Gods wereld binden,  
hij brengt de lieve vrede aan.  
Laten ook wij  
een herder zijn,  
de wereld is in nood,  
God stelt op ons zijn hoop.  

 
Ga en open de deur.  
Misschien is buiten een boom,  
of een woud, of een tuin, of een  
magische stad.  
   
Ga en open de deur. Misschien  
krabt er een hond. Misschien is er een gezicht, of  
een oog, of een beeld van een beeld.  
   
Ga en open de deur.  
Als er mist is, trekt hij op.    
Ga en open de deur. Ook  
al was er alleen maar tikkende  
duisternis, ook al was er  
alleen maar holle wind, ook  
l was er niets buiten, ga en open de deur.    
Tenminste zal het tochten.    
Miroslav Holub  

 
Diaspora    
Er zijn psalmen dievertrekken en  
naar een land van melk en honing gaan,  
te middernacht de eerstgeboor'ne wekken,  
haastig, stok in de hand, de tafel dekken om  
huiv'rend rond het afscheidsmaal te staan.  
   
En altijd weer het meel dat wou niet rijzen,  
de vleespot van het zelfrespect viel om,  
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de koeken en de ruggen trokken krom,  
het kleinste kind zal onderweg vergrijzen.  
   
En altijd weer de oude hymnen zingen,  
odat de droogste keel nog moet bewijzen  
Dat ginds in Sion Zijn fonteinen springen.    
Jan Wit    

 
Het wil niet erg vlotten ook ik ben  
een kind van deze tijd de verleidingen zijn groot,  
en aanpassen is zo veilig.  
   
Maar toch zal ik er doorheen moeten  
het lijden is al voor ons gedaan. Leven is je  
oprichten, opstaan zodat het echte  
leven kan beginnen.    
Gerrit van den Nieuwendijk  

 
Er zijn psalmen die    
Er zijn psalmen  
die met ons komen praten;  
als het moet een hele nacht;  
ze weten overal van  
en vinden niets vreemd,  
zelfs opstandigheid niet.    
Bij God mag alles.    
Geert Boogaard  

 
Slechts het water    
Slechts het water dat wij te drinken gaven zal ons verkwikken.  
Slechts het brood dat wij te eten gaven zal onze honger stillen.  
Slechts het gewaad dat wij wegschonken zal ons bekleden.  
Slechts het woord dat leed verzachtte zal ons troosten.  
Slechts de zieke die wij bezochten zal ons genezen.  
Slechts de gevangene die wij verlosten zal ons bevrijden.  
  T. Consalvatico    

 
Nu het jaar zich vernauwt  
tot een trechter van koude  
en duisternis  
hadden wij iedere nacht  
moeten slapen in  
elkanders armen.  
   
Maar geen nacht  
brengt ons meer samen.  
Koud liggen wij  
in het donker.  
   
Buiten stapelen  
verdorde bladeren zich op  
tot metershoge  
versperringen.  
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Wind en regen zeggen ons  
het einde aan.  

 
Reiken naar oneindigheid    
Door God als zaad uiteengezaaid,  
door mensen met een verfraaid, door wind als  
stof bijeengewaaid;  
   
Door dorst gestuurd van kust naar kust,  
door werk vaak moe en uitgeblust, een  
leven lang op zoek naar rust;  
   
door ruimte en door tijd geremd;  
het menselijk isolement dat twee aan twee wordt  
overstemd;  
   
zo leeft een mens. Hij doodt de tijd met  
uitzien naar de eeuwigheid en reiken naar  
oneindigheid.  

 
Leven wil ik, leven wil ik om te sterven  
voor jouw leven.  
   
Hier zijn woorden: zwijg ze dood of  
aanhoor ze. Hier zijn handen: neem ze aan of  
doorboor ze. Hier is mijn hart:  
oon in mij of vermoord me.       
Leven wil ik...  
   
Ik ben jouw ogen die het licht  
laten stralen. Ik ben de handen  
die je woorden vertalen. Ik ben de  
longen die voor jou ademhalen.      
Leven wil ik.....  
   
Is het leven niet meer dan een  
lichaam van vlees en bloed?  
Het is jouw leven waar  
voor ik leven en sterven moet...     
Leven wil ik...  

 
Voor iemand uitgaan is meer dan alleen vóór hem lopen  
op een weg bochtig en smal  
zonder om te kijken hopend dat hij je zo wel volgen zal.  
   
Voor iemand uitgaan: soms vrijwillig  
dan gedwongen soms gewild dan ongewild.  
Voor de pijl die niet op jou is gericht, ben jij het schild.  
   
Voor iemand uitgaan: verkenning  
en egalisering van een onbegaanbaar terrein;  
zorgen dat de hindernissen voor hem weggenomen zijn.  
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Voor iemand uitgaan: jij bent het die wordt getroffen,  
jij raakt gewond, jij lijdt pijn  
wetend dat ondanks dit alles de laatste  
toch het eerst zal zijn.  
   
Voor iemand uitgaan: hiertoe worden  
wij geroepen, uitgezonden twee aan twee.  
Niets kan overkomen want wij krijgen  
Gods adem mee!  

 
In je moeders schoot geweven  
tot een wonder van bestaan  
kwam je bij ons in het leven  
dankbaar zeggen wij jouw naam.  
Opnieuw mogen wij beleven  
wat wij zien maar niet verstaan  
welk een groot geheimenis  
jong geboren leven is.  
   
Aan een lange reis begonnen  
die een levensloop beslaat  
zul jij door een wereld trekken  
waarin heel veel kwaad bestaat.  
al vanaf je eerste schrede  
bidden wij dat met je gaat  
Die ons geest en adem geeft  
en ook jou geschapen heeft.  
   
Hoeveel liefde wij ook geven  
en hoe weerbaar je ook wordt  
kwetsbaar zul je altijd blijven  
mensenmacht schiet toch tekort  
door de doop ben je opgenomen  
kind van mensen, kind van God  
in de kring hier om je heen  
leven kun je niet alleen.  

 
Wees wie je bent.  
Wie ben ik?  
Een steen in een zentuin,  
gevormd door de tijd,  
versteend en toch levend,  
hard en toch zacht,  
stil en toch in beweging,  
groeiend, onzichtbaar,  
langzaam,  
zoals groei betaamt,  
in geduld met de tijd,  
de tijd om te worden,  
te worden wie ik ben.  
   
Wie ben ik?  
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Wees stil en besta!  
Adem, leef!  
Laat dragen de aarde,  
laat lessen je dorst,  
ontvang maar het licht  
en de lucht om je heen!  
Dooradem  
doorstraal  
doorspoel  
doorgrond.  
Leef en besta,  
ben er,  
op jouw plekje  
jouw eigen plekje.  
  Vrede daalt neer in je hart!    
F. Ingenriet  

 
Lied van de twijfel:    
Ik twijfel aan de hemel ik twijfel aan de aarde;  
ik twijfel aan de mensen ik twijfel aan de woorden  
die mensenmonden spreken die mensenhanden schrijven.  
Ik twijfel aan de leugens die elke dag weer verschijnen  
in kranten en in beelden uit mensen opgetekend met bloederige handen.  
   
Ik twijfel aan de goden die prachtig zijn omkranst  
met bloemen en gebeden, met wierook en allerhand.  
Ik twijfel aan de priesters, de boodschappers van de hemel  
de paus, de curie en de leken die het allemaal zo goed weten  
de vast omschreven waarheid en wat zonde is in de ogen van God.  
   
Ik twijfel aan de aarde, of wij wel zullen verrijzen  
of ooit in die dagen het Rijk van God zal verschijnen.  
Ik twijfel aan de vreugde als ik zie naar de gezichten  
van kinderen en ouden die schreeuwen om een brood,  
om vrede in hun huizen en een einde aan hun nood.  
   
Maar ik geloof in aarzelend zoeken, in twijfelen en vermoeden,  
in samen tasten en langzaam verder lopen op paden van weleer.  
Ik geloof in durven hopen tegen beter weten,  
wars van elk cynisme, in wanhoop samen dragen  
en in knokken voor wat je waard bent.  
   
En dan vertrouw ik dat het niet vergeefs is,  
dat Hij ons nooit laat vallen al komt de onderste steen boven!  
  J. Hacking  

 
De hoop die ons doet leven    
Waar alles doodloopt  
gaat Hij zijn gang,  
onweerstaanbaar,  
   
afgewenteld de steen  
afgewend het onheil,  
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alles bloeit open,  
   
ons leven geleefd,  
onze dood gestorven,  
is Hij onze bevrijder,  
   
zegevierend voert Hij ons  
uit het diensthuis,  
de slavernij der zonde,  
   
eerstgeborene der doden,  
opstanding en leven,  
wie Hem volgt  
   
is onaantastbaar,  
een ander mens,  
hij sterft  
   
maar niet aan zijn schuld,  
aan wat dodelijk is,  
hij leeft voorgoed,  
   
ik geloof  
dat deze wereld  
van karakter verandert,  
   
baanbrekend  
legde Jezus haar open  
voor de toekomst,  
   
ik geloof in God  
die de aarde trouw is,  
Hij verloste zijn Zoon  
   
uit de diepte van ons graf,  
veelbelovend  
riep Hij Hem uit tot  
   
het licht der wereld,  
het hart der schepping,  
de hoop die ons doet leven.  

 
Het lied van het zingende leven    
Wij zijn geroepen om te leven,  
God geeft ons vrijheid van beweging,  
wij mogen mensen zijn op aarde,  
hartgrondig ons geluk beamen.  
Geen vreemde macht meer onderdanig  
bloeien wij op in Gods genade,  
God is zijn schepping goedertieren,  
uitbundig mogen wij haar vieren.  
   
God schiep de mensen voor elkander,  
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in liefde doet Hij hen ontbranden,  
Hij is gelukkig met beminden  
die luisterrijk elkaar bezingen.  
Aan man en vrouw geeft Hij de adem  
om levenslang elkaar te dragen,  
met huid en haar elkaar genegen,  
met hart en ziel elkaar tot zegen.  
   
God stelt onze aardse leven veilig,  
Zijn goede schepping is Hem heilig,  
waar wij in slavernij ontaarden  
roept Hij bevrijdend onze namen.  
Hij heeft zijn Zoon naar ons gezonden,  
wij hebben ons geluk gevonden:  
de Heer die uit de dood verrezen  
ons vrij en opgewekt doet leven.    

 
Wij doen elkaar geen recht,  
wij leven langs elkaar heen,  
wanneer onderbreken wij onze weg,  
doorkruisen wij onze plannen  
om bij te staan die geen helper heeft,  
wij laten ons leven zo verlopen  
dat wij geen oponthoud hebben,  
wij gaan het verdriet uit de weg,  
   
o God maakt ons barmhartig,  
geef ons oog voor wie  
zijn hoop op ons richt,  
een naaste in ons ziet,  
help ons zo te leven,  
voortvarend en vindingrijk,  
dat wij mensen betrappen  
op hun nood, hun verlatenheid,  
   
in navolging van uw Zoon  
die zijn heerlijkheid prijsgaf,  
zijn weg in de hemel  
verlegde naar de aarde,  
   
om onze broeder te zijn,  
onze reisgenoot.  

 
Wij hopen op de stad van God,  
de hemel die op aarde komt,  
een ongebroken schepping.  
Verzoenend neemt God ons ter hand,  
Hij heeft zij hart aan ons verpand,  
God is een God van mensen.  
Hij heeft ons geluk bestemd,  
Hij roept ons naar Jeruzalem,  
de stad van licht en vrede.  
Hij geeft de ruimte aan zijn volk,  
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wij krijgen vaste voet aan grond,  
voorgoed zullen wij leven.  
   
Wij zoeken Gods aanwezigheid,  
woonplaats van zijn gerechtigheid,  
Jeruzalem van boven.  
Wie bidt ontvangt, wie zoekt die vindt,  
God maakt met ons een nieuw begin,  
de stad staat voor ons open.  
Wie op Gods grote toekomst hoopt  
leeft niet meer zinloos, loopt niet dood,  
geen macht houdt hem meer tegen.  
God zegent en bevestigt hem,  
zijn  weg loopt naar Jeruzalem,  
hij is zijn leven zeker.    

 
's Nachts    
Ach, lieve jongen, kom maar even bij me  
kom maar bij mama in het grote bed,  
hoewel ook ik soms bang ben voor de morgen  
ben jij door mij te voelen al gered.  
   
Droog nou je tranen maar en geef je koude voetjes  
het was niet echt, het was alleen een droom  
vaar weg in rustigere waters in mijn armen  
nog af en toe een snik, je wordt weer loom.  
   
Laten we ruilen anders wordt het zo eenzijdig  
ik help jou door de angst voor al dat donker heen  
maar mag ik morgen als het licht wordt bij je schuilen?  
Dan voel ik me zo vaak alleen.    
Frans Penders  

 
Lied van de vrouw bij de bron    
Wanneer de oorsprong blijft verborgen  
onder het drijfzand van weleer  
is er geen zicht, geen weg naar morgen,  
geen stroom, geen bedding, tij noch keer.  
   
Wanneer het woord versmalt tot klanken  
tot rimp'ling aan de waterrand,  
geen dieplood heeft, geen bodemranken,  
is er geen hier, geen overkant.  
   
Maar als die roep gaat over 't water  
en weerklank vindt in vaste grond,  
is er een doortocht, nu en later,  
een samengaan dat niet verwondt.  
   
Een vloed van leven, niet te stuiten,  
breekt door de vliezen van de stroom,  
wij gaan de perken ver te buiten  
en bloeien aan de waterzoom.  
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De tijd van oogsten is aangebroken,  
de bronnen van uw overvloed  
heeft velden in het wit gestoken,  
geeft brood dat ons van harte voedt.    
Hanna Lam  

 
Een ster  
en als ik bang ben dat ik stilsta  
kijk ik heel gauw naar een ster  
want ik weet dat die zo snel gaat  
dat het lijkt alsof hij stilstaat  
dus wie weet  
denk ik ben ik ontzettend ver    
Liselore Gerritsen  

 
DE VERLOREN ZOON    
Dit mag ik als een diepe vreugde weten:  
God heeft mij lief! Hij heeft op mij gewacht;  
Ik hoef geen varkensvoeder meer te eten.  
Zó blij is Vader, dat hij huilt en lacht.  
Zó blij is hij, dat hij geen woord kan zeggen,  
dat hij alleen mijn vuile handen neemt  
om daar de sleutel van zijn woning in te leggen;  
Ik ben weer thuis! Ik ben niet meer ontheemd!  
Hij heeft aan mij een gouden ring gegeven,  
hij heeft een sneeuwwit kleed mij omgedaan,  
ik mocht niet zeggen, wat ik had misdreven,  
ik mocht als kind het huis weer binnengaan.  
Mijn oudste broer is boos, verbitterd weggelopen,  
(wie bitter is, gaat elke vreugd voorbij)  
maar Vader zei: 'Laat toch zijn plaats maar open:  
Mijn oudste zoon hoort even goed bij Mij!'  

 
KOM, HEER    
Kom Heer,  
kom en doe het nog een keer:  
dompel de kerk midden in uw volk Heer,  
want uw priesters,  
getemd werden ze door het kapitaal,  
en uw volk zwerft en doolt,  
doelloos zonder herder.  
   
Gij Heer, koning van het leven, mijn arme vriend  
ik ben iemand van het volk dat tot u schreit,  
slaven zijn wij gemaakt, slaven van de ikzucht,  
slaven van een wereld die het kapitaal vereert.  
   
Gekluisterd volk zijn wij Heer, armen,  
getraind om niet meer te kunnen denken  
en de arbeiders tussen machines en robotten,  
zij leven onbewust, totaal van leven vervreemd.  
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De arme en de Indio, hen werd de grond ontstolen:  
grootgrondbezitters worden daartoe gefinancierd,  
en wij worden verjaagd naar de rand van de stad,  
terwijl moordenaars en dieven amnestie genieten.    

 
VIJF MINUTEN    
Geef mij nog vijf minuten voor de brief  
die ik, o Heer, nog steeds niet heb geschreven,  
en waardoor in een mensenhart  
een leegte is gebleven.  
   
Geef mij nog vijf minuten voor een woord,  
dat ik, o Heer, nog steeds niet heb gesproken,  
waardoor ik in een mensenhart  
misschien iets heb gebroken.  
   
Geef mij nog vijf minuten voor een lach,  
zo maar, gewoon, uit liefde voor elkander,  
en geef mij vijf minuten voor een traan  
die ik niet heb vergoten om een ander.  
   
Maar God sprak: 'Kom, 't is tijd nu. Kom!  
Je vijf minuten zijn al meer dan om.'  

 
Alleen zijn dat wil niet  
wij scheppen geluid om ons heen  
al gaat dat dan door merg en been  
we maken lawaai en meteen  
zijn we niet meer alleen.  
   
Alleen wil ik nooit zijn  
ik weet dat ik niet echt praten kan  
en maar meepraat met janalleman  
maar als ik dat niet doe, ja dan  
ben ik alleen maar alleen.  
   
Alleen zijn dat gaat niet  
we praten maar door, al ontgaat  
het de ander waarom het dan gaat  
als je dan maar gezamenlijk praat  
praat je niet in jezelf.  
   
Alleen zijn dat moet niet  
waarom is de taal dan zo oud  
als God die de mens heeft gebouwd  
ze zeggen wel: zwijgen is goud  
maar spreken is brood.  
   
Alleen zijn dat kan niet  
alleen ga je dood, wordt je gek  
we kunnen niet zonder gesprek  
althans niet zonder gekwek  
nee, ik wil niet alleen.  
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TOEKOMST VAN LICHT    
De dagen en de nachten,  
zij volgen elkander op,  
wij leven en wij wachten  
en weten niet waarop.  
   
Dan roep jij ons van verre  
en dan breekt het in ons door:  
het licht van maan en sterren,  
dat heb jij met ons voor.  
   
Vandaag nog diep verborgen  
- wij moeten de dood nog in,  
er wachten ons nog zorgen -  
maar dan: een nieuw begin.  
   
Zoals het volk dat zuchtte  
in jaren van slavernij,  
dat opstond en dan vluchtte,  
zo'n toekomst wachten wij.  
   
Zoals de zoon der mensen  
die weerloos gebroken werd  
- maar hij doorbrak de grenzen  
van dood en lijdenswet.  
   
Wij vrezen nog de tijden,  
ons donkere vergezicht -  
ach, kom ons toch bevrijden  
en breng ons in jouw licht.  

 
EEN LIED OVER HET VERHAAL VAN JEZUS    
Voor een appel en een ei  
gaat het leven ons voorbij,  
geen genade voor de aarde  
en de dood is zo goedkoop,  
voor een mens is er geen hoop.  
   
Niemand kan zichzelf voorbij,  
niemand zet de dood opzij,  
ach de mensen zouden wensen  
om een eeuwigheid te zijn,  
maar een mens is veel te klein.  
   
Is er dan geen timmerman  
die de sleutel maken kan?  
Is er iemand, lief als niemand  
die de poort van ons verdriet  
opent naar een nieuw verschiet?  
   
Ach zijn naam is een verhaal  
dat al eeuwen is herhaald,  
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zo versleten en vergeten,  
en verloren in de tijd  
raakt het al zijn diepte kwijt.  
   
Maar zijn naam is een verhaal  
dat bewaard is duizend maal,  
over leven en vergeven  
over liefde zonder eind  
en een God die ons bevrijdt.  
   
En wij zingen zijn verhaal  
in ons leven duizend maal  
met een mond vol mooie woorden  
en een hand genadebrood  
als ons wapen in de dood.  

 
U, DIE ZOALS WIJ ZIJN    
U, die ons zoals wij zijn  
tot het bestaan geroepen hebt  
u die ons op handen draagt  
en aan elkaar geschonken hebt  
u die leeft als God-met-ons.  
   
Trek nooit uw handen van ons af  
blijf ons steeds nabij  
als stem van ons geweten  
opdat wij nooit vergeten  
waartoe wij geroepen zijn.  
   
Wenk ons onvermoeibaar voort  
wees onblusbaar vuur in ons  
laat ons nooit erin berusten  
dat zo vaak de ene mens  
de ander onverschillig laat.  
   
Ruk ons open, trek ons mee  
op paden van u, vaak niet van ons  
het lijkt zo moeilijk en onzeker  
om mensen voor elkaar te zijn  
te sterven als een graankorrel.  
   
U roept ons op en daagt ons uit  
gerechtigheid te doen  
om zonder al die zekerheden  
alleen gedreven door uw stem  
ruimte voor elkaar te zijn.  
   
Roep ons steeds en overal weer  
om mens te zijn en recht te doen  
wie wij zijn en waar wij zijn  
u hebt ons toch in den beginne  
bestemd als mensen voor elkaar.  
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Gij zijt mij overal nabij,  
In ieder ding, gij ziet naar mij.  
   
Of ik u aanzie en herken,  
En, een met u, gelukkig ben.  
   
Wel blijf ik dikwijls blind voor u  
En reis ik ver van hier en nu,  
   
Of ergens 't veilig eiland is  
Waar 'k troost of slaap vind voor gemis.  
   
Maar soms ben 'k onverwacht weer thuis.  
Gij roept mij zachtjes. In 't geruis.  
   
Van wind en blaren langs het raam  
Hoor ik de fluistring van mijn naam,  
   
Of in een glinstering van het licht  
Zie ik uw wachtend aangezicht.  
   
Als ik dan schuchter tot u kom,  
Wordt het zo wonder-stil rondom,  
   
Zo vreemd en wonder-stil in mij,  
Dan is er enkel ik en gij,  
   
Neen, gij alleen en wat gij zijt:  
Mijn eind van menigvuldigheid,  
   
Mijn oorsprong waar ik ongedeerd  
In liefde toe ben weergekeerd ...  
   
Maar dan ontwaakt tot de oude droom,  
Hoor ik de wind weer in de boom,  
   
En zie de kleine dingen aan,  
Die stil en ernstig voor mij staan,  
   
Verzonken in hun eigen rust.  
Zo, van ons diep verband bewust,  
   
Heb ik hen lief en hoor tot hen  
Met wie 'k in u gelukkig ben,  
   
En tot die nieuwe zin gewijd  
Wordt al wat nu is werkelijkheid.  

 
PINKSTEREN - OM NIEUWE GEEST    
Kom, Schepper, Geest ontsteek jouw vuur,  
in ons gedoofd door tijd en duur,  
door woorden hol en leeg gemaakt,  
door beelden los van jou geraakt.  
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Herstel in ons die oude kracht  
die mensen tot bezieling bracht,  
die hen deed gaan waar niemand ging,  
die groot noemt wat nog heet gering.  
   
Herleef in ons met jouw geloof,  
die tegenkracht van mensenroof,  
die roept om solidariteit,  
om leven dat geen aandacht krijgt.  
   
Herschep in ons dat oude woord  
misbruikt voor oorlog, broedermoord;  
die Naam van God hier ooit ontstaan  
vanwege land dat moet bestaan.  
   
Herneem daarom jouw oudste recht:  
sta op in ons als minste knecht,  
die mens die om de ander geeft,  
misschien voor hem zijn leven geeft.  

 
Goede adem, raak ons aan  
uit jouw ver en vreemd bestaan  
met een straaltje van jouw licht.  
   
Hoeder van de armen, geef  
overvloed aan al wat leeft,  
geef aan ons een nieuw gezicht.  
   
Lieve trooster van verdriet  
zing in ons een liefdeslied,  
lieve schaduw in de zon.  
   
Adem die ons rustig maakt  
in de hitte en de haat,  
buig ons naar jouw vrede om.  
   
Licht van blijdschap om ons heen,  
dring tot in de diepste steen  
van ons hart dat wacht op jou.  
   
Zonder jou is alles niets,  
is ons leven vol verdriet,  
zijn wij schuldig, eenzaam, koud.  
   
Was dan onze handen schoon,  
water voor een dorre boom,  
en genees wat is gewond.  
   
Red dan wat verloren is,  
smelt dan wat bevroren is,  
strooi jouw woorden bij ons rond.  
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Lieve gever, blijf niet doof,  
vul de twijfel met geloof,  
door jouw gaven zevenvoud.  
   
Alwat goed is maak dat sterk  
en maak ooit ons levenswerk  
tot een huis voor God gebouwd.  

 
VLUCHTELINGENLIED  
Door vuur en zwaard van huis en haard gerukt,  
geen veilig huis, geen lied meer om te horen,  
geen mond en handen, ogen dichtgedrukt,  
zo heeft een vluchteling zichzelf verloren;  
en gaat op zoek, vertrekt op goed geluk  
zoekt naar een plaats van leven, nieuw geboren.  
   
Een vriend, een hand die zich rondom jou slaat,  
een land dat jou weer opneemt in zijn vrede,  
dat jou te eten geeft, jouw pijn verstaat,  
zo vindt een vluchteling weer nieuwe wegen;  
een nieuw begin dat toekomst openmaakt,  
dat de vernederingen doet vergeten.  
   
Zoals een vluchteling zijn land verlaat,  
zo is een mens zijn leven lang niet anders;  
al wie zichzelf verliest en eenzaam gaat,  
al zoekt zijn troost in handen van een ander;  
die zoekt nog mensen, vrienden hier en daar  
die op hem wachten met hun open handen.  

 
ASWOENSDAG    
Gedenk, o mens,  
slechts korte tijd  
is 't dat gij op de wereld zijt.  
Eens is het allemaal gedaan  
zult gij tot stof en as vergaan  
om te leven ... in de eeuwigheid.  
   
Al wat gij moeizaam hebt vergaard,  
aan geld en goed bijeengegaard  
blijft hier, terwijl gij henengaat.  
Bezat ge niets of hadt ge 't warm,  
we sterven allen even arm.  
Gedenk ... straks is het wellicht te laat!  
   
Gedenk, o mens;  
't geen niet verslijt:  
de vreugd die ge andren hebt bereid.  
Waar gij uw medemens bemint,  
daar is 't dat het paradijs begint,  
uw paradijs .. voor de eeuwigheid.  
  E. van den Hooie  
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HIJ ZAL ER ZIJN    
Wie arm en machteloos  
en uitgezogen zijn,  
wie leven zonder troost,  
de wereld houdt hen klein  
-die vinden in zijn naam  
hun uitweg uit de dood,  
voor hen zal Hij bestaan,  
de kleinen maakt Hij groot.  
   
Wie leeft van vuur en zwaard  
zal vallen in het stof,  
wie geld uit onrecht maakt  
die is voorgoed verkocht  
-als regen op het gras  
daalt Hij op mensen neer,  
Hij zet zich op hen vast  
en geeft het leven weer.  
   
De weldaad van het recht  
zal door de wereld gaan,  
de mensen vinden licht,  
en vrede is zijn naam  
-zo staan wij met Hem op  
tot vrijheid en tot recht,  
zo wordt het woord van God  
aan mensen toegezegd.  
  

 
Je bent een gelukkig mens (Matheus 5,1-12)    
Je bent een gelukkig mens,  
als je niet meer wilt hebben  
en zijn dan je aankunt  
want dan ben je precies  
geschikt voor Gods wereld.  
   
Je bent gelukkig  
als je iets kan betreuren.  
want dan komt er  
ook weer eens een tijd  
dat je blij kunt zijn.  
   
Je bent gelukkig als je goed  
en vriendelijk bent,  
want dan ligt de hele wereld  
voor je open.  
   
Je bent gelukkig als je  
door en door eerlijk bent,  
want daar kun je  
alles mee bereiken.  
   
Je bent gelukkig als je  
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wat voor een ander  
over hebt,  
want dan zullen ze ook wat  
voor jou over hebben  
   
Je bent gelukkig als je je  
steeds zuiver  
weet op te stellen,  
want dan ontdek je God  
achter alle dingen.  
   
Je bent gelukkig als je  
vrede om je heen  
weet te scheppen,  
want dan zeggen ze  
dat je een stukje hemel  
op aarde brengt.  
   
Je bent gelukkig  
als ze je dwarsbomen  
omdat je goed doet,  
want dat zijn mensen  
die de nieuwe wereld  
opbouwen.  
   
Heb er maar vertrouwen in  
want later  
zul je er voor altijd  
de vruchten van plukken.  

 
Jij bracht haar jouw eerste lachje  
een mummelwoord: mam-mam-m  
Jij bracht haar een handvol blokjes met hout  
jouw eerste tekening  
jij bracht haar jouw beste vrienden mee  
rapporten vol cijfers van school  
jij bracht haar kritiek en zorgen aan  
jij hebt haar tot wanhoop gebracht  
toen ging jij op een dag aan haar zorg voorbij ---  
men bracht het bericht van jouw dood.    
Annelou Koens  

 
De doorleefde stilte is  
de moeder van het gebed,  
de bevrijding uit de ballingschap,  
de bescherming bij vurigheid,  
de behoedster van de overwegingen,  
een wachtpost tegen de vijanden,  
een kerker voor ons verdriet,  
een vriendin voor onze tranen,  
de vormster van ons doodsbesef,  
de schilderes van de tucht,  
de bedrijvige minnares van het oordeel,  
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de ondersteuning van de onrust,  
de vijandin van de vrijblijvendheid,  
de gezellin van de rustige adem,  
de tegenstandster van de drang tot leraren,  
de helpster van de kennis,  
de vormster van de beschouwing,  
de onzichtbare voortgang en de verborgen opgang ...  
De minnaar van de stilte nadert God;  
terwijl hij zich in het verborgene onderhoudt met Hem,  
ontvangt hij Zijn licht.    
Joh. Climacus (600 n. Chr)  

 
GEZONDEN ZIJN  
Gezonden zijn  
is altijd maar weer risico's nemen  
om echt mens voor een ander mens te worden.  
   
Gezonden zijn  
is overal en met iedereen vieren dat de dood  
zich verkeken heeft op het leven van Jezus  
   
Gezonden zijn  
is niet buitenspel blijven staan,  
maar jezelf op het spel zetten.  
   
Gezonden zijn  
is op weg gaan naar waar je bent  
naar waar je eigenlijk moet zijn.  
   
Gezonden zijn  
is feestmaaltijden bereiden  
op gloeiende kooltjes van hoop en verwachting.  
   
Gezonden zijn  
is woedend worden, wanneer onze stierlijkheden  
als gouden kalveren bewierookt worden.  
   
Gezonden zijn  
is niet alleen aan mensen ver weg denken  
maar vooral ook hier en nu aan de slag gaan.  

 
Het beste struikje  
Als je geen spar kunt zijn  
op de top van de rots,  
wees dan een struik in het dal,  
maar wees het beste struikje  
langs de kant van de beek.  
   
Kun je geen snelweg zijn,  
wees maar een pad;  
kun je de zon niet zijn,  
wees dan een ster.  
Groot of klein zijn,  
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maakt voor slagen niet uit:  
munt uit in wat je ook bent.    
D. Mallock    

 
Adam en Eva    
Het verhaal begint met een vader die uit adem  
en stof een jongen maakte en uit rib en slaap een meisje.  
Hij gaf ze namen en een tuin om vrij te zijn.  
   
Ze werden kinderen.  
Ze werden mooi als kinderen. Ze deden niets  
verkeerd, want ze wisten niet wat slecht was, of goed,  
zoals dieren dat niet weten.  
Ze zochten niets, ze hadden nog geen reden.  
   
Ze waren altijd samen.  
Als een fruit at, dan at de ander ook; als een speelde,  
dan speelde de ander mee.  
Ze waren altijd samen,  
ze wisten niet dat ze ook alleen konden zijn.  
   
Ze aaiden elkaar met sprietjes, ze liepen hand in hand  
of lagen in laag gras als lepeltjes.  
Er gebeurde niets anders dan het waaien van de wind en  
het onstuitbare groeien van leven.  
   
-Kinderen worden groot. Dan worden tuinen klein.  
   
Op een dag, op zomaar een dag, ontdekten ze een hek,  
verscholen achter struiken. Ze schrokken niet,  
ze waren nog nooit geschrokken.  
   
Ze keken door het hek en zagen dieren op elkaar  
jagen en vechten om dood vlees. Ze zagen een slang.  
   
Het waren kinderen, ze deden niets verkeerd, want  
ze wisten niet wat goed was, of slecht.  
Ze klommen over het hek.  
   
Het was anders aan de andere kant van het hek.  
Het rook er naar bedorven gras.    
Hein Walter  

 
TEGEN DE WIND IN ZINGEN    
Voor Huub Oosterhuis ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag  
1 november 1998  
   
Tegen de wind in zingen  
tegen het onweer te keer gaan  
onmogelijke dingen  
beweren en verzinnen  
wat immers niet kan bestaan  
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Refrein:  
Tegen de wind in zingen  
tegen de heersende wind  
dat het verhaal van de eerste dingen  
weer eens te meer begint  
   
Wat immers niet kan gebeuren  
tempelgordijnen die scheuren  
een hemel met open deuren  
vrolijkheid uit de treure  
een haast vergeten verhaal  
handhaven in de taal  
   
Dat van die vele planeten  
er een Tuin van Adam zal heten  
en iedereen zal het weten:  
aarde is enkelvoud, deze,  
ontgonnen is de woestijn  
het is waar wij mensen zijn.  
   
En dat daar die God zal wezen  
van wie wij hartstochtelijk lezen  
in woorden die zijn verrezen  
een naam die wordt geschreven  
in letters van brood en wijn  
een liefde van mijn en dijn :  
die alles in allen zal zijn.    
Willem Barnard  

 
Kom, Geest van leven,  
Ziel van ons bestaan,  
Hart van het heelal,  
   
kom,  
Licht van toekomst,  
Zicht van morgen,  
Inzicht voor vandaag,  
Toezicht op ons doen en laten,  
   
kom,  
Liefde voor alles en allen,  
Hoop van de kleinen,  
Geloof in het minste,  
   
kom,  
Machteloos-Machtige,  
mosterzaadje,  
graankorrel  
zuurdeeg  
van onze ommekeer ten goede,  
   
kom,  
Stille Roepkracht  
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van vernieuwing en bevrijding,  
dring door tot achter  
onze huid,  
tot in ons hoofd en hart.  
   
Kom,  
Grondige Genezer,  
geef ons nieuw terug  
aan onszelf  
en aan de anderen,  
doe ons elkaar zien  
met nieuwe ogen  
   
kom,  
Geest van menswording,  
help ons recht doen  
en vrede zoeken,  
en laat ons niet los,  
houd ons vast ten einde,  
ten goede.  
Jan van Opbergen  

 
ADEM IS LEVEN    
Je ademt leven in  
Je ademt leven uit.  
Je ademt naar anderen toe met je woorden ,  
je lachen  je zingen  je huilen  je klagen.  
   
Die adem, dat ben jij zelf.  
Het is jouw levensadem.  
De Geest van God is als God die uitademt naar ons toe.  
En wij mogen die Geest van God weer inademen.  
Maar je moet het zelf wel willen.  
   
De Geest van God, is een goede Geest.  
Hij zet mensen in beweging.  
Hij maakt mensen vurig.  
Hij zet hen in vuur en vlam.  
En wat doen ze dan, die mensen?  
Ze maken een nieuwe wereld.  
Ze troosten waar verdriet is.  
Ze geven waar gebrek is.  
Ze luisteren waar nood is.  
Ze bevrijden waar slavernij is.  
Ze zingen en dansen.    
Soms komen ze samen, dan bidden ze tot   
God en vragen opnieuw om zijn Geest.  

 
OPSTANDING    
Opstanding is een groot woord,  
ik probeer het kleiner te zeggen,  
schaal één op tienduizend.  
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Opstanding is wakker worden  
en de lijsters preken van de daken  
en de raven van de kansels:  
Jezus leeft!  
   
Opstanding is Luther  
die er niet meer tegenop kon  
en met grote letters  
op z'n tafel schreef:  
Vivit! Hij leeft!  
   
Opstanding is mijn moeder,  
ten dode opgeschreven  
door alle mogelijk doktoren  
en een razend knappe professor,  
maar kijk, ze leeft  
zo bedrijvig als een huismus.  
   
Opstanding is een berm vol bloemen,  
een poldersloot vol even,  
beter geen vogel in de hand  
en tien in de lucht.  
   
Opstanding is een grafsteen  
van Martin Luther King  
en daarop de letters:  
God zij dank  
ik ben eindelijk vrij.  
   
Opstanding is licht  
dat terugkeert naar de zon  
regen naar de wolken  
woorden terug in mijn mond.  
   
Opstanding is een wonder,  
een verwondering,  
je wrijft je ogen uit,  
het is klaarlichte nacht.  
   
Opstanding is een schaterlach  
van het licht,  
de hoeken van je mond krullen om,  
je ogen gaan open en dicht  
van zoveel licht  
en zoveel waarom.    
Jaap Zijlstra  

 
GEZEGEND DE REGEN    
Gezegend de zon  
die de aarde verwarmt,  
de knoppen laat uitbarsten  
en wat groeit,  
doet reiken naar het licht.  
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Gezegend de regen  
die de aarde drenkt,  
het zaad doet ontkiemen  
en de wortels laat drinken.  
   
Gezegend de wolken  
voor hun schaduw,  
de wind  
voor ander weer,  
de donker en de bliksem  
voor een nieuw begin.  
   
Gezegend de mensen  
die met eerbied  
de aarde bewerken,  
opdat zij vrucht voortbrengt  
voor al wie er op leeft.  
Kees Posthumus  

 
HANDEN    
Lege handen  
gereed om te bidden  
te ontvangen  
te strelen.  
   
Werkende handen  
gereed om te vormen  
te vullen  
te zorgen  
   
Dragende handen  
gereed om te tillen  
te koesteren  
lief te hebben.  
   
Haar handen  
onze handen  
gereed om ineen te slaan  
en aan de gang te gaan.    
Anny Matti  

 
GRIJS HANGT DE NEVEL    
Grijs hangt de nevel  
in het landschap  
van mijn ziel.  
   
Gelijk de ochtendmist  
met grauwe sluier eerst  
de kleurenpracht bedekt  
van de komende dag.  
   
De zon komt langzaam op  
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vaag breken contouren  
en kleuren door.  
   
Het zachte groen  
met dauw bedekt  
een schittering op het water  
een torenspits.  
   
Stil komt deze morgenpracht  
en op mij wacht  
een nieuwe dag  
Daisy Smith  

 
KLAPROZEN  
prachtig  
in hun vergankelijkheid  
diep rood  
fel en doordringend  
in hun volle bloei  
   
samen  
een stukje leven leven  
even vergankelijk  
onderweg zijn  
met  
en aan alkaar  
kunnen groeien  
   
bloeien  
kan alleen  
in liefde -  
  Carla van Ammers  

 
Jij werd geschapen in liefde,  
mooi, schoon en zo diep  
in mijn binnenste getekend,  
dat, als jij jezelf verliest, mijn lief,  
ziel, jij jezelf moet zoeken in Mij.  
   
En mocht je soms niet weten  
waar je Mij zult vinden,  
dwaal dan niet van hier naar ginds,  
maar als je Mij wilt vinden,  
moet je Mij zoeken in jezelf  
   
Want jij bent mijn onderdak  
jij bent mijn thuis en plaats van rust,  
en daarom klop Ik altijd bij jou aan,  
als Ik in jouw gedachten  
de deur gesloten vind.  
   
Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,  
want om Mij te vinden  
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zal het genoeg zijn Mij slechts te roepen;  
Ik zal dan zonder talmen naar jou toegaan,  
en Mij moet je zoeken in jezelf    
T. van Avila  

 
           Aanroeping  
   
       Vlam van de Geest,  
        verwarm ons hart  
 dat wij onze naaste liefhebben.  
   
       Vlam van de Geest,  
        verlicht ons pad  
dat wij wandelen in de waarheid.  
   
       Vlam van de Geest,  
       wakker in ons aan  
 de hartstocht voor de vrijheid.  
   
       Vlam van de Geest,  
         smeed ons samen  
  tot een vierende gemeenschap.  

 
            Tweemaal  
      Naar alle dingen kijk ik  
           Twee maal,  
       Een keer om vrolijk  
 En een keer om droevig te zijn.  
   
 De bomen hebben een schaterlach  
    In hun kroon van bladeren  
       En een dikke traan  
         In hun wortel.  
         De zon is jong  
      Aan de top van haar stralen,  
        Maar haar stralen  
    Zitten vast in de nacht.  
   
     De wereld past precies  
   Tussen deze twee omhulsels,  
Waar ik alle dingen heb opgetast,  
        Die ik twee maal  
         Heb liefgehad.  

 
Letters worden woorden  
en zoeken zinsverband,  
moeten zwijgen in het wit  
en wachten langs de kant.  
   
Klanken scholen samen  
zwanger van taal en lied,  
woelend in het donker, ach,  
ze zijn zichzelf nog niet.  
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Schemering lost op en  
het licht vindt een begin  
dat de dagen openscheurt;  
en nacht van macht bindt in.  
   
Mensen worden mensen  
en krijgen een gezicht,  
zingen elkaar tot zielsverband  
van zien en horen: licht  
   
Wij zijn in weeën, leven niet  
totdat in ons dat licht geschiedt.    
S. Bellemakers  

 
Verhalen - ik hoorde honderden woorden  
en dronk de toekomst in.  
Zou ik ze vergeten nooit zou ik weten  
van ooit een nieuw begin.  
   
Woorden die de angst bezworen riepen mij  
en ik stond rechtop, ademde, fier en vrij  
om te zaaien en te baren levenslang,  
om te gaan en vrucht te dragen, niet meer bang.  
   
Wegwijswoorden: struikelwoorden onder het gaan  
tot ik vond de minne, tot ik kon verstaan.  
Vrede spelen, liefde leren, kleurig licht  
om te winnen, te ontginnen. Land in zicht.  
   
Uit de diepte, uit den vreemde opgehaald,  
uit de doden - oude woorden vrij vertaald  
om te leven, door te geven, aan te gaan,  
om te doen, te talen naar een nieuw bestaan.  
   
Verhalen - ik hoorde honderden woorden  
en dronk de toekomst in.  
Zou ik ze vergeten nooit zou ik weten  
van ooit een nieuw begin.  
  S. Bellemakers  

 
VOOR HAAR  
Zij verstaat de kunst van bij me horen,  
in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee,  
in mijn ogen woont ze, in m'n oren,  
ze hoort en ziet m'n hele leven met me mee,  
soms begint ze, in mijn hart te zingen,  
waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan,  
en door haar, weet ik dan door te dringen,  
tot de onvermoede schat van ons bestaan.  
   
Zo alleen maar wil ik verder leven,  
schuilend bij elkaar,  
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en als ik oud moet worden, dan alleen met haar.  
   
Zij kent al mijn dromen en mijn wanen,  
al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt,  
als ik lach kent zij alleen de tranen,  
die daar achter liggen in de tijd.  
   
Zo alleen maar wil ik verder leven,  
schuilend bij elkaar,  
en als ik oud moet worden, dan alleen met haar.  
   
Zij is meer dan deze woorden zeggen,  
in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee,  
maar wie weet een wonder uit te leggen,  
en een wonder draag ik met me mee.    
door Frans Halsema  

 
WIJ ROEPEN TOT GOD    
Wij roepen tot God:  
ons leven verloopt!  
Uw scheppingslicht wordt  
hier langzaam gedoofd.  
Als ons zienderogen  
geen toekomst meer wacht,  
wat rest er voor later  
nog anders dan nacht?  
   
Hebt Gij niet vanouds  
uw grenzen gesteld  
aan chaos en dood,  
aan wapengeweld?  
Gij kiest voor ons leven  
en deelt onze zorg.  
Gij staat voor de aarde  
met uw liefde borg.  
   
Wij roepen om moed,  
om daadkracht die telt,  
die weet van protest,  
die alle geweld  
ontwapent met liefde,  
met hoop en geloof.  
Zo hebt Gij de toekomst  
aan mensen beloofd.  
   
Wij bidden voor hen  
die vóór moeten gaan:  
dat waarheid alleen  
voor alles zal gaan.  
Aan ieder die recht doet,  
alwie vrede sticht,  
verpandt Gij uw hart en  
hen toont G'uw gezicht.  
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Gij die ons begin  
vanouds zijt geweest,  
verhoor ons gebed  
en adem uw Geest  
in allen die zoeken  
naar vrede en recht.  
Houd ons aan het woord  
dat Gij hebt toegezegd!  

 
LEVEN  
Leven is: Gaan zitten  
Met je hoofd in je handen  
Wat haalt het allemaal uit  
En waar begin ik aan  
En toch weer opstaan en verder gaan  
En in godsnaam niet weten  
Waar je de moed vandaan haalt  
   
Leven is: Vertrouwen dat het goed komt  
Is onverwoestbaar een mens zijn  
Is niet kunnen geloven dat alles afgelopen is  
Maar hopen dat er toekomst is  
En in godsnaam niet weten  
Waar je de moed vandaan haalt  
   
Leven is: Iemand verliezen die je dierbaar is  
Op wie je huizenhoog gebouwd hebt  
Is verdoofd en wanhopig zijn  
Omdat zo iemand aan het kruis is geslagen  
En dan toch weer doorgaan  
Eerst aarzelend maar langzaam sterker  
En slechts in Gods naam weten  
Waar je de moed vandaan haalt  
Hans Harmsen  

 
In de stilte gaat weer open  
wat zolang gesloten was  
Ogen zien wat was verborgen  
Angst houdt dat niet langer vast  
   
In de stilte geef je leven  
als de andere luisteren wil  
Leven dat je door kunt geven  
aan wie het maar horen wil  
   
In de stilte krijg je liefde  
als je anderen binnenlaat  
Als je al je zorgen even  
in jezelf bezinken laat  
   
In de stilte, als je handen  
net als bloemen opengaan  
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Kun je als je heel goed luistert  
weer het woord van God verstaan.  

 
Dat je handen vol van vrede zijn,  
je voeten in de goede richting gaan,  
je ogen licht in donker zien  
je oren in de stilte God verstaan.  
   
Dat je stem met elke nieuwe klank  
de oude wereld kleur en inhoud geeft  
je hart tot in de eeuwigheid  
plaats voor liefde heeft.  

 
HET LIED VAN JEZUS    
Licht in onze ogen,  
dagelijkse zon,  
uitzicht veelbelovend,  
glimlach om Gods mond.  
   
Vrijheid van beweging,  
richting die wij gaan,  
ruimte om te leven,  
zin van ons bestaan.  
   
Brood op onze tafel,  
herder die ons hoedt,  
bron van levend water,  
land van overvloed.  
   
Hart van deze aarde,  
dak boven ons hoofd,  
blijk van Gods genade,  
broeder, huisgenoot.  
   
Vrede allerwegen,  
kracht die ons vervult,  
hand van God die zegent,  
Jezus ons geluk.  

 
HET LIED VAN JEZUS EN DE DIEREN    
Ook de dieren  
mogen vieren  
wie de Here Jezus is.  
Heil en vrede  
allerwegen,  
uitzicht in de duisternis.  
   
Hun beschermer  
goede herder,  
die bevrijdend tot hen spreekt.  
Hij is Adam,  
zij verstaan Hem  
als Hij namen aan hen geeft.  
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Os en ezel,  
bange wezel,  
al wat leeft is Hem zo lief.  
Heel de schepping  
zingt van redding,  
Jezus is haar hoogste lied.  

 
WIJ, JOUW KINDEREN    
Uit jou zijn wij geboren,  
geschapen naar jouw beeld.  
Jij gaat aan ons verloren,  
jij deelt ons lief en leed.  
   
Jij weet van ons verlangen,  
wij drinken van jouw licht,  
jouw stem de eerste klanken,  
jouw lied een zacht gedicht.  
   
Jij koestert in jouw armen  
de mensen bar en boos.  
Jouw vuur wil ons verwarmen,  
jouw woorden geven troost.  
   
Wij komen met de weeën  
die leven aan ons doet,  
en jij kalmeert de zeeën,  
de storm die in ons woedt.  
   
Jij blaast in ons jouw adem  
die ons rechtop doet gaan,  
die ons beweegt tot daden  
waarvoor wij durven staan.  
   
Jij wijst ons met jouw woorden  
wat recht is en wat krom,  
en dreigen wij verloren  
te gaan, buig jij ons om.  
   
Jij roept ons tot de vrijheid,  
de kleinen maak jij groot -  
wij zijn in jouw nabijheid  
in leven en in dood.  
   
Jouw roep is ons gegeven,  
in ons hart neergelegd.  
Jij daagt ons uit tot leven  
in vrijheid en in recht.  
   
Jij wilt dat wij het houden,  
wat kwaad ons ook bedreigt,  
jij wilt dat wij vertrouwen  
en gaan rechtop, bevrijd.  
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Wij volgen onze wegen,  
een mensenleven lang,  
door droefenis en zegen,  
ons lot in eigen hand.  
   
Ach lieve verre moeder,  
zie toch jouw mensen aan.  
Doe ons in liefde groeien,  
want zij toch is jouw naam.  

 
EEN UITTOCHTSLIED  
Zee van de dood,  
was is er gebeurd  
met mensen in nood,  
dat je openscheurt?  
   
Man met je hand  
gestrekt over zee,  
ga weg uit dit land,  
neem ons met je mee.  
   
Mensen met vuur,  
wie geeft jullie kracht  
dat de zee als een muur  
op je doortocht wacht?  
   
Leger van bloed  
en wapengeweld,  
kom om in de vloed,  
voorgoed uitgeteld.  
   
Mensen bevrijd  
uit doodsslavernij,  
wie of leidt je  
door het water vrij?  
   
Hoe wordt het water  
zo'n veilige weg,  
en waarheen gaat  
dat volk op zijn weg?  

 
'Zalig zij die wenen, want ze zullen getroost worden'  
Alleen wie peilloos heeft ervaren  
De ontoereikendheid van al  
Wat ons van tijd tot tijd kan boeien  
En in haar armen sluiten  
Maar ons steeds weer teleurstelt.  
   
Alleen wie diep ervaren heeft  
Dat wie zijn eigen leven zoekt  
Als de graankorrel sterven zal  
Een weg ten dode gaat  
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En dat wie alles wil verklaren  
Zichzelf verminkt, de pas afsnijdt.  
   
Alleen wie zelf ervaren heeft  
In lief en leed, in dag en nacht  
Wat voor een mens een mens kan zijn  
En deze mens heeft zien verdwijnen  
Tot buiten 's levens horizon  
   
Hij weet zijn hart gericht  
Op meer dan deze wereld  
Hij kan de boeien breken  
Hij is op zoek naar eeuwigheid  
Zoals het was in den beginne  
   
Melancholie wijst ons de weg  
Onstilbaar ons verlangen  
Gij alleen zijt ons genoeg  
In staat die dorst te lessen  
Onrustig is ons hart  
Totdat het rust in u.  
  Hans Harmsen  

 
SIMON VAN CYRENE    
Hij sprak geen enkel woord tot mij  
en toch riep hij mijn naam.  
Hij gaf geen enkel teken mij  
en toch heb ik verstaan.  
   
Eerst zei ik: nee ik draag het kruis  
niet op mijn rug voor hem,  
hij zegt het om mijn zwarte huid,  
omdat 'k een neger ben.  
   
Maar voor een droombeeld stierf hij daar,  
en was zo zacht gezind,  
zijn ogen waren diep en klaar,  
zoals men nergens vindt.  
   
't Was Christus zelf die zo ik won,  
ik deed voor hem alleen,  
waartoe geen Rome dwingen kon  
met wond van zweep of steen.    
Countee Cullen  

 
Maak van mij een regenboog,  
met al die mooie kleuren  
waarin u, God, voor iedereen,  
uw licht breekt na de regen.  
Maak van mij een regenboog,  
symbool van betere tijden,  
die na iedere storm op zee  
uw licht mag laten schijnen.  
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Is het waar, Heer dat u ook vandaag de dag  
nog graag naar de wateren kijkt,  
naar de wind en naar het licht?  
Is het toeval dat het vogels zijn,  
bloemen en ook kinderen  
waarvoor u speciale aandacht hebt?  
Maar zeker weet ik ook  
dat u niet minder oog hebt  
voor wat mensen onophoudelijk doen,  
die delen in uw schepping.  
   
Als ik kon zou ik ieder kind  
een globe geven of een wereldkaart,  
om hun een wijde blik te geven  
en hart voor ieder volk en ras.  
   
Is het waar dat u de regenboog  
als teken van vrede aan de hemel plaatst,  
als teken van verzoening met alle mensen?  
Geef ons opnieuw zo'n duidelijk teken,  
dat de wereldbevolking wakker schudt.  
Maak dat de rijken van deze aarde  
de waanzin van de oorlog zien  
en de armoede van zo velen  
als schande voor hun kinderen.    
Dom Helder Camara  

 
OORDEEL    
Ze zeiden:  
Iemand die er niets  
aan doet  
dat kwetste toen  
mijn ambtelijk  
gemoed.  
Ik zei: Als Jezus komt  
zal anders blijken:  
Zij heeft drie Koreaantjes  
opgevoed.  
  Geert Boogaard  

 
HUWELIJKSLIEFDE    
Bij onze liefde komt zo'n warmte vrij  
dat er een vuur ontbrandt in dorre takken.  
Je zou daarop van alles kunnen bakken,  
bijvoorbeeld poppetjes gemaakt van klei.  
   
Als wij een kleihomp samen aan gaan pakken,  
maak ik een beeld van jou en jij van mij,  
en als ze dan goed droog zijn allebei,  
gaan we ze fijn in duizend stukjes hakken.  
   
Pas als hun vorm geheel is weggewist,  
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als we de brokken hebben laten weken,  
boetseren we opnieuw onszelf in klei.  
   
Ik ben in jouw klei, jij in die van mij.  
We delen in de slaap dezelfde deken;  
we delen in de dood dezelfde kist.    
Kwan Tau Sjeng  

 
EEN LEVEN ZONDER LIEFDE    
Een leven zonder liefde  
is als een landschap  
zonder zon.  
Als er geen  
grote schaduwen zijn,  
dan zijn er  
ook geen grote lichten.  
  Ren de Masny  

 
TIJD    
Tijd is de wisselwerking  
tussen  
gisteren en morgen.  
   
De mens en zijn verlangen  
zijn in de tijd gevangen  
gekluisterd in  
de wisseling  
van toekomst en herinnering.  
   
Verlangen is minuten  
uren dagen  
weken laten duren.    
Nex van Aarssen.  

 
VOOR MEER DAN MIJZELF  
Ik ben op zoek  
naar een weg.  
Naar alles wat meer is  
dan  
stofwisseling  
bloedsomloop  
voedselopname  
celafbraak.  
   
Ik ben op zoek  
naar een weg  
die breder is  
dan ik.  
Niet te smal.  
Geen eenmansweg  
maar ook geen  
stoffig, duizendmaal  
platgetreden pad.  
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Ik ben op zoek  
naar een weg.  
Op zoek naar een weg  
voor meer  
dan mijzelf  

 
ROUWBEKLAG    
Hoe kan ik  
wat mijn moeder  
heeft geleden,  
toeschrijven aan die God  
die haar gebeden  
opving en tot aan  
die dag bewaart,  
waarop een eind komt  
aan toevalligheden?    
Geert Boogaard  

 
IK BEN DE IN ALLES GEHOLPENE    
Ik ben de in alles geholpene,  
de voortgereden  
dagmens,  
de omgekeerde  
nachtmens,  
de op - en neergaande  
liftmens,  
de eenzame  
wachtmens.  
   
Wie komt er naar me toe  
zonder dat ik roep,  
wie begrijpt mijn zwaaiende zoekhand,  
wie ervaart mijn gevoel  
van verlatenheid,  
wie ziet het  
dat ik geen zin zie,  
geen doel,  
dat alles telkens  
weg is,  
dat God weg is,  
een schim,  
meer niet,  
wie huilt er  
met me mee om  
toekomst?    
Geert Boogaard  

 
ZIEKENBEZOEK    
Mijn vader had een lang uur zitten  
zwijgen bij mijn bed.  
Toen hij zijn hoed had opgezet  
zei ik, nou, dit gesprek  
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is makkelijk te resumeren.  
Nee, zei hij, nee toch niet,  
je moet het maar eens proberen.    
Judith Herzberg  

 
Ruth    
Zes volle maten, bijna zeven maten  
gaf hij mij van zijn pas gedorste graan.  
Met zijn belofte die ik heb verstaan  
heb ik hem in de schemering verlaten.  
   
Zes maten, dat betekent: wacht nog even.  
Maar in zijn ogen was het volle ja!  
O Bethlehem, o veld van Efratha,  
waar ik gebukt ging om te kunnen leven!  
   
Zes maten glanzend koren in de morgen!  
Wat brengt dan wel de dag en avond voort?  
Vandaag reeds overlegt hij in de poort.  
Hij is de losser en ik ben geborgen.  
   
Zes volle maten, ik zal hem verbeiden  
en stil zijn met zijn woord, bij brood en wijn.  
Hij is betrouwbaar en hij zal er zijn  
om op zijn tijd mij in zijn huis te leiden.    
Jo van Veen-Nusmeijer  

 
Vul aan wat ons ontbreekt,  
want stukwerk is ons pogen  
en wat ons afleidt van  
de vrede uit den hoge,  
laat dat, verheven licht,  
in vuur en wind vergaan.  
Houdt Gij ons staande door  
het wonder van Gods naam.  
   
Wie s'Heren Geest bezielt,  
wie s'Heren woord doet zingen,  
wie met ons vieren wil  
het feest der eerstelingen  
die stemme met ons in  
en prijze Gods verbond  
dat Hij vandaag vernieuwt  
en elke morgenstond  

 
Vroeg in de morgen, donker was het nog,  
zijn wij gegaan, een keer,  
nog in ons hart de dichtheid van de nacht.  
   
Jij bent niet die wij dachten.  
Uit het vuur riep ons bij naam een stem.  
Wij zagen niets. Jij riep: 'Ik zal er zijn'.  
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Op licht en schaduw, bomen aan de bron, op stilte leek die  
naam. Een gloed van liefde schroeide ons gezicht.  
   
Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?)  
om wat op vrijheid leek,  
omdat het moest en blijven niet meer kon,  
   
zijn wij gegaan, onstuimig en verward,  
om nergens om, om jou  
om liefde, over alle grenzen heen.  
   
Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt.  
De nagalm van een stem.  
De weerklank van wat woorden in ons hart.  
   
Een slingerende stoet naar goed wijd land.  
Een eeuwenlang smal pad.  
Een ademtocht, de route van het licht.  
   
Het duizendschone, schitterende licht,  
een file in de nacht,  
een spoor van mensen die de nacht verslaan.  
   
Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent,  
in rusten aan de bron,  
in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt.  
   
Vroeg in de morgen, donker was het nog,  
zijn wij gegaan, een keer,  
met niets dan in ons hart: 'Ik zal er zijn'.  

 
GEBOORTE-LIED    
Ooit, in schaduw van rozen,  
langs snelvlietend water  
zullen wij wandelen, vreemdelingen bekenden,  
zingen, liefkozen, lachen  
in alle talen.  
Dat zal een droom zijn.  
Daar, aan wijd open vensters,  
in menigte stemmen  
zullen wij wonen, honderd  
worden en sterven  
zoals graankorrels sterven:  
niets zal verloren  
niemand voor niets zijn.  
   
Hart vermoedt het, verstand wikt  
en weegt het - God geve het,  
of zeg niet God, zeg Bron  
van vrijheid, Genade.  
Noem hem Komende, Liefde,  
Eerste en Laatste.  
Alles in allen.  
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Ik was rondom de bron    
Ik was rondom de bron  
rondom de waterval  
de vorstelijke bron.  
   
Ik putte uit de grond  
het water dat verblijdt.  
Ik drenkte dier en mens.  
   
Een nacht had ik een droom:  
ik was die brom, maar leeg  
ik had een schoot van steen.  
   
Er kwam een vreemdeling,  
vroeg mij te gaan met hem  
naar een wijd land. Ik ging.  
   
Een weg die nog niet was.  
Ik heb mijn lijf gestrekt.  
Ik werd een vrouw die weet.  
   
Ik kreeg een levenslot  
een plaats onder de zon.  
Gesloten bleef mijn schoot.  
   
Geopend werd mijn schoot.  
Twee zonen bracht ik voort,  
twee stromen van mijn bloed.  
   
Ik draag mijn eigen naam.  
Er is geen weg terug.  
Mijn liefde is voorgoed.  

 
EEN LIED VAN BEKERING    
Heer,een stem klinkt op:  
Baan een weg voor Hem,  
dwars door de woestijn.  
   
Trek voor onze God  
door dit onland heen  
een geëffend pad.  
   
Graaf de heuvels af,  
haal de bergen neer,  
vul ravijnen op.  
   
Kap het ruige oord,  
maak de steilste rots  
tot begane grond.  
   
Openbaar als licht,  
onweerlegbaar nieuw,  
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zal Hij met ons zijn.  
   
Alle vlees dat leeft  
zal zijn aankomst zien  
in ‚‚n oogopslag.  
   
Uit zijn eigen mond  
hoorden wij dit woord,  
in ons eigen hart.  

 
ANDER OUDER-JIJ NOG NAAMLOZE    
Ander, ouder, iemand in ons verborgen: plotseling, oplaaiend vuur van visioenen,  
aanschijn der aarde vernieuwend.  
   
Rede, dwaasheid hart, onbedwingbare die ons weten doet wat wij niet weten wat  
onmogelijk is bij mensen en goden.  
   
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij, in onze handen klemmen wij wichelroe  
den, spiegels en zwaarden.  
   
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, om niet te keren woorden, om wat  
groeide, om wat versteende, verwaaide.  
   
Jij, nog naamloze, ademt ons open en wekt in ons weerbarstig geheugen wat wij  
zagen met onze vroegste ogen.  
   
En doet ons gaan in tranen maar ongebroken door de nacht van de schepping en  
houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:  
   
blinde muren zacht licht, water geworden en aan de overzijde rozensteden en de  
zang van de lijster.  

 
Stilte woont daar  
waar men stilte toelaat  
vrijheid daar  
waar men om vrijheid vecht  
God woont daar  
waar men voor Hem openstaat  
   
Wie leeft die maakt  
zijn eigen lied  
wie niet leeft  
verstaat het niet  

 
NIEMANDSLAND VAN STILTE  
Over zeven zeeën van wachten, eb en vloed,  
komt uit de verre verten een woord ons tegemoet;  
een groet, met vreemde tekens geschreven in het zand,  
het wordt alleen gelezen door wachters op het strand.  
   
Over zeven zeeën van feiten uit de tijd  
wordt ons uit 't ver verleden een boodschap aangereikt;  
een taal van hoop en zegen, een vogel in de hand,  
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een weldaad als de regen, die valt op dorstig land;  
   
Over zeven zeeën van uitzien naar de dag  
zal eens de hemel komen waarop de wereld wacht.  
De vaders zullen zaaien, hun zweet valt in de voor;  
de zonen zullen maaien, zo gaat het steeds maar door.    
K. Pannekoek en P. Bruggeman  

 
DE NACHT WAS ALS EEN HUID    
De nacht was als een huid om mij heen,  
nooit had een morgen mij wakker gestreeld.  
De mensen waren zonder gezicht;  
wel tasten van handen, nooit zien in een ziel.  
De dauw uit zijn mond op mijn ogen gelegd:  
toen werden mensen jij voor mij.  
   
Op wegen waagde ik nooit een voet,  
ik werd gedragen naar waar ik al was.  
Nooit groot en recht naar anderen toe,  
nooit vliegen op vleugels,  
geen gaan en geen staan.  
Zijn lieve genade stiet mij overeind:  
toen ben ik vrij op weg gegaan.  
   
Mijn wereld was maar zwijgen voor mij-  
al wat ik proefde aan vreugde en leed,-  
mijn tranen schreven het neer in het zand.  
Nooit lachen, nooit juichen,  
geen taal, geen verhaal.  
Zijn woord werd een lied in mijn oor en mijn mond:  
leven werd toen muziek voor mij.  
K. Pannekoek en P. Bruggeman 

 
VAN U WIL IK SPREKEN   
Van U wil ik spreken, God,  
uw naam bezingen,  
eeuwig duurt uw trouw. 
Kom Gij ons tegemoet  
   
Kom Gij ons tegemoet,  
wek ons opnieuw tot leven  
die ons weer leven doet,  
Uw naam aan ons gegeven.  
   
Zie uit uw hemel neer,  
laat ons uw stem toch horen  
wees Gij voor ons de Heer  
dat wij U toebehoren.  
   
Kom levend aan het licht,  
breng ons opnieuw tezamen;  
geef ons een nieuw gezicht  
dat wij uw woord beamen.  
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Laat ons uw hart verstaan  
en richt dan onze schreden,  
dat wij uw weg opgaan  
en leven in uw vrede.  
   
Kom God van eeuwigheid  
naar allen die U zoeken,  
die leven in de tijd  
en blijvend om U roepen.  
   
Laat dan uw eigen Geest  
in onze harten wonen,  
zoals Gij zijt geweest  
voor Israël, uw zonen.  
K. Pannekoek en P. Bruggeman  

 
DIE HEMEL EN AARDE  
Die hemel en aarde en mij  
ten leven roept, Hij zegt:  
Zie, Ik ga iets nieuws beginnen  
het is al ontloken,  
merk je het niet?  
   
Klamp je niet vast aan wat gist'ren gewoon was  
zweer niet bij paden die uitgesleten zijn.  
Zie naar uw vaderen die alles verlieten  
weg uit hun land, werd de weg hun tehuis.  
   
In de woestijn leg Ik brede rivieren,  
gras zal er groeien, geen mens lijdt meer dorst.  
Sla Ik de rotsen, dan geven ze water  
levend water, merk je het niet?  
   
Harten die bang zijn en karig in liefde,  
'Leven! Leven!' roep Ik hen toe.  
Wie zich durft wijden en wagen aan mensen,  
nieuw wordt zijn leven, Ik zelf maak het nieuw.  
K. Pannekoek en P. Bruggeman  

 
UW WOORD IS WAARHEID  
Uw woord is waarheid, Heer,  
uw woord is de weg  
waarvan uw volk niet wijken wil.  
Wie zal ons leiden?  
K. Pannekoek en P. Bruggeman  

 
DE DOOD IS EEN STEEN DIE ROLLEN KAN  
De dood is een steen die rollen kan,  
een pad door de zee voor alleman,  
een nacht met een morgen in 't verschiet,  
een nieuw begin, een ander lied.  
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Een afscheid voor eeuwig, zo zeggen de meesten,  
een avond, maar zonder een morgen op til.  
Maar zingend staan wij rond een graf, want wij weten  
dat God niet de doden, maar levenden wil.  
   
Geen nacht als een ijskoude steen op je lichaam,  
geen tolgeld aan 't ijzige noodlot betaald,  
want God zal als morgenlicht over je opgaan:  
een heden dat niet meer naar gisteren taalt.  
   
Van kindsbeen af sterven de mensen bij leven,  
de dood draag je mee als een pijn in je bloed,  
totdat in het einde, ten dode genezen,  
je eeuwig ontwaakt tot een God die je roept.  
   
De dood is de zoon van God zelf overkomen,  
want al wat de mens ondergaat, was zijn lot.  
Maar God heeft de steen voor het graf weggenomen,  
de mensenzoon leeft nu in t huis van zijn God.  
   
Een heimwee naar morgen, verwijlen bij dingen  
van nu niet, van toen niet, van meer dan altijd.  
't verrijzen ten leven kan heden beginnen,  
de dood, onderweg, is zijn gelding al kwijt.  
K. Pannekoek en P. Bruggeman  

 
DE GROTE GODEN VAN WELEER   
De grote goden van weleer  
die op hun voetstuk stonden,  
hoe hebben ze ons gekleineerd,  
aan wet en schuld gebonden.  
Die goden van de koude grond,  
op eigen grootheid pochend,  
ze lieten bijten in het stof  
de mensen die hen zochten.  
   
Het einde is aan hen geschied,  
geteld zijn nu hun dagen.  
Hun aarden voeten konden niet  
de stenen lijven dragen.  
Ze zijn gevallen in het zand  
waar zij ons lieten liggen,  
ze moesten wijken voor Gods hand,  
die mensen op komt richten.  
   
Nu zoeken wij op deze berg  
in waarheid te aanbidden  
de God die mens voor mensen werd,  
een broeder in ons midden,  
De God die hart heeft voor wie leeft,  
zijn hand ligt op de kleinen,  
die woorden van vergeving spreekt,  
zijn geest geeft aan de zijnen.    
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K. Pannekoek en P. Bruggeman  
  
 

 
  
De dagen en nachten,  
zij volgen elkaar op,  
wij leven en wij wachten  
en weten niet waarop.  
   
Dan roep jij ons van verre  
en dan breekt het in ons door:  
het licht van maan en sterren,  
dat heb jij met ons voor.  
   
vandaag nog diep verborgen  
- wij moeten de dood nog in,  
er wachten ons nog zorgen -  
maar dan: een nieuw begin.  
   
Zoals het volk dat zuchtte  
in jaren van slavernij,  
dat opstond en dan vluchtte,  
zo'n toekomst wachten wij.  
   
Zoals de zoon der mensen  
die weerloos gebroken werd  
- maar hij doorbrak de grenzen  
van dood en lijdenswet.  
   
Wij vrezen nog de tijden,  
ons donkere vergezicht -  
ach, kom ons toch bevrijden  
en breng ons in jouw licht.  

 
Hymne tot Jezus    
Duisternis troonde hoog verheven,  
de mensen vielen stervend neer.  
Een woord van licht zou hen doen  
levende loop der dingen nam een keer.  
   
Gij waart bereid een woord voor  
allen dat ene woord van licht te zijn,  
als zaad in harde grond te vallen  
gij achtte niet de stervenspijn.  
   
Zo zijt ge in de nacht verdwenen.  
Geen engel heeft u brood gebracht  
geen sterrenlucht u toegeschenen,  
geen moederschoot u opgewacht.  
   
Om ooit een dag als nieuw geboren  
in bloei van stemmen op te staan,  
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moest gij god weet hoe diep verloren  
in mensengrond ten onder gaan  
   
moest gij in grond van geest  
verzinken in mensengeest, als zaad van licht,  
om nu uit allen op te klinken,  
een lied dat voor geen duister zwicht.  

 
WIE ZEGT GIJ, DAT IK BEN?    
Om in mensen mens te worden (tafellied)  
Die naar menselijke gewoonte  
met een eigen naam genoemd werd  
toen hij in een ver verleden  
werd geboren, ver van hier  
   
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus  
zoon van Jozef, zoon van David  
zoon van Jesse, zoon van Juda  
zoon van Jacob, zoon van Abraham  
zoon van Adam, zoon van mensen  
   
die ook zoon van God genoemd wordt,  
heiland, visioen van vrede  
licht der wereld, weg ten leven  
levend brood en ware wijnstok  
   
die, geliefd en onbegrepen,  
werd bewaard in taal en teken  
als een eeuwenoud geheim  
als een wachtwoord doorgegeven  
als een vreemd vertrouwd verhaal  
   
die een naam in mijn geheugen  
die de stem van mijn geweten  
die mijn waarheid is geworden:  
hem gedenk ik hier en noem ik,  
als een dode die niet dood is,  
als een levende geliefde  
   
die gekozen heeft te leven  
voor de armsten van de armen  
helpman, reisgenoot en broeder  
van de allerminste mensen  
   
die, ten dage dat hij rondging  
door de dorpen van zijn landstreek  
mensen aantrok en bezielde,  
hen verzoende met elkaar  
   
die niet steil en ongenaakbaar  
niet hooghartig, als een heerser  
maar in knechtsgestalte leefde  
   



244 
 

die zijn leven voor zijn vrienden  
prijsgaf, door een vriend verraden,  
die, getergd tot op het kruis,  
voor zijn vijand heeft gebeden,  
die, van God en mens verlaten,  
is gestorven als een slaaf  
   
die gestrooid is in de akker  
als het kleinste van de zaden,  
die daar wacht een lange winter  
in de stilte van de dood,  
die als graan geoogst zal worden  
die als brood gedeeld wil worden  
om in mensen mens te worden  
   
die, verborgen in zijn God,  
onze vrede is geworden,  
onze ziel tot rust gekomen,  
die ons groet vanuit zijn verte  
die ons aankijkt van dichtbij  
als een kind, een vriend, een ander  
   
hem gedenk ik hier, hem noem ik  
en beveel hem bij je aan  
als je levende geliefde  
als de mens die naast je is.  

 
Dit huis van steen en woord  
van dor en bloeiend hout,  
op klanken ooit gehoord,  
op rotsen hoop gebouwd;  
doorademd en doorwoond,  
gevensterd naar Uw zon,  
ten hemel als een boom  
geworteld aan de bron.  
   
Dit schip waarin wij zijn  
opvarend naar - Gij weet:  
een berg van brood en wijn?  
Een stad die naar U heet?  
Dit ruim in zee van tijd  
waarin wij doodbevreesd  
de stormen horen slaan,  
de hoefslag van het Beest.  
   
Dit lichtdoorschenen lijf  
waar onze ziel zich schikt  
als in een gastverblijf;  
waar Gij ons weegt en wikt  
in Uw genade- hand,  
Gij ons gebiedt en smeekt  
te doen gerechtigheid,  
opdat Uw dag aanbreekt.  
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Terzake Gij die leeft, geef hier aanwezig  
uw eerste woorden, roep ons uit de leegte.  
Kome ter sprake uw verbond voor eeuwig  
volheid van tijd, uw koninkrijk nabij.  
   
Verduister niet uw licht - dat wij ons wanen  
diep in de aarde, spoorloos, en ons schamen  
hoe wij op hoop van zegen ooit gegaan zijn  
achter uw aan, tot ver in de woestijn.  
   
Onthoud ons niet uw naam. Laat ons niet over  
aan stand van sterren, vloed en maangetover,  
aan wat ons hoog omfluistert en doet dromen  
dat zou bestaan een andere God dan Gij.  
   
Ontneem mij niet het vuur dat Gij gegeven,  
Gij zelf mij ingestort hebt, dat ik leven,  
met vuur van hartstocht als een mens zou leven -  
dat ik zou geven liefde, dag en uur.  
   
Ga open, Gij die leeft - voor nu en later  
kome uw geest, uw stromend levend water.  
Geef mij een mond waarmee ik u kan drinken.  
Dat niet van dorst ik sterf vlakbij de bron.  

 
Naam uit het vuur, Een Eeuwig, Hij-Alleen,  
riep smeekte dreigde zweeg. Riep weer, om antwoord.  
Roept water uit de rots, slaat vuur uit steen.  
   
En weer zijn stem - een lichtval uit de wolken.  
Tien woorden licht. Daar stonden wij, nog krom  
van slavernij, de minste van de volken.  
   
Een hand van stormwind werd op ons gelegd.  
Vuurtongen stonden boven onze hoofden.  
Een ander leven werd ons aangezegd.  
   
Van toen af dragers van een visioen  
leerden wij, dood na dood opnieuw geboren,  
verlangen naar zijn woord, en het te doen.  
   
Er kwam een dag die niets dan einde was.  
Van God verlaten hingen wij aan kruisen,  
het visioen verwaaid als stof en as.  
   
De wereld draaide verder, dood na dood.  
Een kuil vol knoken. Doorgekraste namen.  
Na vijftig dagen kwam de Ademstoot.  
   
Hij schikte onze stukken weer tot een;  
blies onbevlekte huid over ons heen.  
De naam riep: Mensenkind, sta op je voeten.  
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Daar stonden wij, om nu voorgoed te gaan  
tot aan de verste randen van de aarde  
om naar zijn woord te doen wat moet gedaan.  
   
Adem van onbegonnen nieuw begin,  
heilige Stormwind, laat niet af, doorvuur ons.  
Spreek moed volharding wijsheid vrede in.  

 
Van grond en vuur zult Gij ons maken,  
hoog op rotsen, aan levend water,  
van geur en smaak,  
van licht en stem,  
uw evenbeeld.  
   
Volk dat in duisternis gaat,  
mensen met stomheid geslagen,  
het zal geschieden, zegt Hij,  
dat zij weer glanzen als nieuw.  
   
Van licht en stem  
zult Gij ons maken,  
uw evenbeeld.  
   
Niet meer beklemd en verdeeld  
niet meer in woorden gevangen  
een en gekend en bevrijd  
eindelijk mens zal ik zijn.  
   
Van licht en stem  
zult Gij ons maken,  
uw evenbeeld.  
   
Daar staat de stoel van het recht,  
daar zal staan de tafel der armen,  
dan is de dag van het lam,  
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.  
   
Van grond en vuur zult Gij ons maken,  
hoog op rotsen, aan levend water,  
van geur en smaak,  
van licht en stem,  
uw evenbeeld.  

 
Lied van een messias    
Ik wou een tuin, ik moest in een woestijn  
waar bloemen stenen, vogels slangen zijn.  
De rotsen die met mijn handen sloeg  
gaven de honing niet waarom ik vroeg.  
Geen schaduw viel, geen engel die mij schonk  
het eeuwig leven van een waterdronk.  
   
Ik zat aan tafel en verdeelde brood.  
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Niet een der velen werd mijn reisgenoot.  
Ik plengde tranen in een rozenperk.  
De wereld redden is geen vrolijk werk.  
Ik zag een steenrots, als een mensenkop,  
een mensenschedelplaats - moest ik die op?  
   
Ik hing. Ik was nog nooit zo hoog geweest.  
Ik riep: Mijn God, mijn God. Ik werd ontgeest.  
Een geur van bloemen werd mij aangedaan -  
had ik de Schriften dan toch goed verstaan?  
'Roep jij, ik antwoord', was mij daar gezegd.  
Toen werd een steen over mij heen gelegd.    

 
Toen stapte de tronk  
  
halfverkoold  
uit het vuur, en ging op weg.  
En de distel kroop  
uit de zandstenen grond  
en ging op weg.  
Zij ontmoetten elkaar  
en spraken af  
dat zij samen verder zouden gaan.  
Ze kwamen bij een ei.  
Ga je mee?  
Ja mee! zei het ei.  
Zij waadden door een beek.  
Kom mee!  
Ja mee, zei de beek  
en rolde zich op als een krul.  
Ook vissen wandelden mee.  
Zo kwamen zij voorbij een bos.  
Daar woonde een wolf.  
Ga mee!  
Waarheen? zei de wolf.  
De roos in het wild  
ging ook mee,  
en de slang van onder zijn steen.  
Het werd een stoet.  
Trappen op en af,  
akkers over,  
de koolraap mee, de geit,  
het lam in de wei,  
de bloeiende brem, de dauw,  
en het verbleekte karkas van een reus  
veerde op, en het mes  
knipte open en snelde mee.  
's Nachts bij maanlicht  
overlegden zij.  
De vaart zit er in  
riep het ei, maar waarheen?  
Naar de maan,  
opperden de vissen.  
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Maar de wolf had allang een plan.  
Zeg het, wolfje, zei het lam.  
Mensen worden  
zei de wolf.  
Ze gingen liggen,  
twee aan twee.  
En de tronk en de beek  
werden samen een mens,  
en de distel en de vis  
en zo voort, twee aan twee  
de roos en het mes  
de wolf en het lam.  
Zo werd het avond en morgen.    

 
Het verhaal van de uittocht    
In de derde maand  
na hun uittocht uit het land Egypte,  
op de vijftigste dag.  
kwamen de kinderen van Israël in de Sinaï-woestijn  
en zij sloegen hun tenten op  
aan de voet van de berg.  
   
Mozes ging op naar God.  
Een wolk bedekte de berg.  
Donderslagen weerklonken,  
bliksemschichten doorkliefden de wolk.  
Toen klonk vanaf de berg de Stem,  
en God sprak deze woorden:  
   
Ik zal zijn, Ik ben de God  
die jou weggevoerd heeft uit het land Egypte,  
uit het slavenhuis.  
Gij zult geen andere goden hebben  
voor mijn Aangezicht,  
geen godenbeelden geen gestalte  
van iets die in de hemel of op aarde is.  
Gij zult mijn Naam niet zonder zin gebruiken.  
   
Gedenk de zevende van alle dagen.  
Zes dagen zal je werken wat je kan.  
Maar de zevende is om te rusten.  
Want in zes heeft Hij geschapen  
hemel, aarde, zee, en alles,  
maar de zevende - toen ruste Hij.  
   
Verloochen niet je voorgeslacht,  
je vader en moeder,  
houd hen in ere,  
de woorden die zij je hebben geleerd -  
dan zul je leven op aarde in lengte van dagen.  
   
Niet moorden. Geen echtbreuk. Niet stelen.  
Niet vals getuigen tegen je naaste.  
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Niet zijn huis begeren, zijn vrouw,  
zijn knecht, zijn kudde - niets van hem.  
   
Deze woorden sprak 'Ik zal er zijn"  
midden in het vuur.  
En meer woorden heeft Hij niet gesproken.  
En gegrift in stenen platen, twee,  
gaf Hij ze Mozes in handen.  
   
Daar stonden ze, aan de voet van de berg,  
de kinderen van Israël.  
En ze zagen de lichtgoed van 'Ik zal er zijn'  
hoog in de berg, als een verterend vuur.  
Exodus 19-20  

 
Jezus zoon van de TORA    
Twaalf jaar oud was hij toen hij een stem vernam.'Ga, jij, de  
hoogte op die ik je wijzen zal'-  
dezelfde die ooit sprak tot Abraham.  
Hij is gegaan, zo dringend sprak die stem.  
Uit Nazareth in Galilea,  
naar de Sionberg, de stad Jeruzalem.  
   
Om daar als elke joodse jongen,  
te worden 'zoon der wet':  
te worden 'uit het slavenhuis bevrijd',  
te krijgen aangezegd  
de tien uit steen gehouwen  
woorden der gerechtigheid.  
   
Wat zou hij, gaande die oeroude wegen,  
met de pelgrims hebben meegezongen?  
'Zoals een hert naar levend water smacht'  
heeft hij gezongen.  
En 'uit de diepte roep ik jou'.  
'Al mijn bronnen zijn in U', heeft hij gezongen.  
   
Heeft hij, toen hij ter plaatse kwam,  
de gouden adelaar gezien  
boven de tempel poort?  
De streek waar hij vandaan kwam stond bekend  
om het altijd smeulend, soms hoog oplaaiend verzet  
tegen het Romeins bewind -  
daar wist elk kind  
wat dat vervloekt embleem betekende:  
de Farao van Rome heeft ons in zijn macht.  
   
Zij vierden Pascha, nacht van waken,  
nacht van de bevrijding, scheppingsnacht.  
Daarna, toen zijn ouders huiswaarts keerden,  
bleef hij in de tempel achter.  
   
Daar hoorde hij de woorden der rabbijnen.  
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Hij luisterde, begreep, begreep niet, vroeg.  
Wat 'uitverkoren' is,  
wat 'heilig' - zijn wij heilig?  
'Een volk van priesters'?  
Om wat te zijn? Toonbeeld van recht en vrede?  
Een voorbeeld - volk?  
Maar zijn wij niet allang voorgoed  
in de vloed der volkeren geworpen  
als Jona in de golven -  
Eeuwige, zijn wij nog de mens  
die Gij gedenkt?  
   
Wat mag op sabat, en wat niet?  
Wat zeg jij? Korenaren plukken niet?  
stel je ezeltje is in een put getuimeld...  
Daar zit op sabat in de synagoge  
een man met een verdorde hand,  
Wat doe je? Hem genezen als je kan?  
Jij zegt van niet?  
   
En de messias?  
Als Jeruzalem vandaag of morgen  
met de grond gelijk gemaakt wordt,  
deze tempel platgebrand,  
als het niet meer erger kan,  
kom dan de messias?  
Wat zeg jij? Dat hij haastig komen zal?  
Je hoort het uit de mond van vreemdelingen  
'Kom laat ons opgaan naar de Sionberg  
waar de Tora ontspringt' -  
Je ziet al haast de dagen  
de profetie vervuld: 'Dan smeden zij  
hun zwaarden tot ploegijzers om  
en leren oorlog af - dan zal geschieden  
dat we rusten onder onze vijgeboom'.  
Nee, wij nog niet, maar wel ooit onze kinderen.  
   
Zo ging de hele dag, met overslaande stem,  
het hoge woord van de rabbijnen heen en weer.  
Hij, jongen- in- de- leer,  
de voorhof door naar buiten,  
wat drinken  
uit een van de waterbekkens uit het plein.  
   
Dan zag hij in de tempelgalerijen  
de wisseltafels en het zaken doen,  
de kooplui met hun lammeren en duiven.  
Ik zal ze, met een touwen zweep,  
mompelde hij.  
Zoals geschreven staat van de messias:  
'De hartstocht voor uw huis heeft hem verteerd'.  
   
Na drie dagen en drie nachten  
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vond zijn moeder hem. 'Kind, waarom  
heb je ons dit aangedaan?'  
'W…t aangedaan?'  
'Dit, dat je weg was'.  
'Ja, weg van Hem, verslonden door  
de ogen van zijn licht.  
Ik kon niet anders'.  
   
Dertig was hij  
toen hem het goede nieuws bereikte  
dat een profeet was opgestaan.  
In het jaar vijftien van de heerschappij  
van Tiberius, de goddelijke keizer,  
toen Pontius Pilatus over Juda landvoogd was,  
toen Kajavas en Annas hogepriester waren  
geschiedde aan Johannes, zoon van Sacharia,  
het woord van God,  
in de woestijn.  
   
Hij ging door heel de streek van de Jordaan,  
oproepend tot een doop van omkeer en bevrijding  
uit zondenlast en niet te dragen wanhoop.  
Zoals geschreven staat  
in de boekrol van Jesaja,  
de profeet:  
'Vrij baan voor onze God,  
en alle vlees zal zien  
bevrijding van Godswege'.  
In lange rijen stond het volk te wachten  
op de verademing der doop,  
genezend teken.  
Ook hij is in zo'n lange rij gaan staan.  
   
En het geschiedde, toen hij werd gedoopt,  
toen hij daar naakt, gebogen, biddend stond,  
dat hij de hemel open zag.  
   
Hij zag een lam staan voor de troon van God,  
het was geslacht, het had genezen wonden,  
hij was dat lam -  
het was nog niet en toch al nu.  
Hij zag een doop van vuur over zijn land.  
Hij moest een beker drinken tot de bodem.  
Hij kroop verwilderd rond  
over de grond van een lijvenhof  
en hoorde roepen -  
was het zelf die riep:  
'Ik wil niet, ja ik wil'.  
   
De hemel sloot zich boven hem. De aarde  
was hard en stevig, hier en nu -  
hij zou we zien.  
Hij voelde zich doorgeest,  
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weemoedig, vrolijk.  
'Wat moet nu eerst?' dacht hij.  
   
Hij keek wijd in het rond  
of hij gezichten zag die hij vertrouwen kon.  
Hij vond er geen.  
Dan maar alleen, dacht hij.  
   
Toen, plotseling vlakbij,  
zag hij er een.  
En toen nog een.    
 H. Oosterhuis Lucas 2 - 3  

 
Onkreukbare woorden, waar ben je?  
Betrouwbare vrienden, bezweken  
onder een spervuur van tongen.  
Bestendig is niemand, bestendig  
is enkel de vuurstenen leugen.  
   
Hij zal ze, die goden der aarde,  
die gluipen, die mooi praten,  
moorden,  
die slaan met stomheid de armen,  
die denken 'mijn woord is het laatste'  
Hun tongen uitrukken zal Hij.  
   
Hij zegt: Ik hard het niet langer,  
dat kermen van weerloze kinderen.  
Ik weet wat recht is, menswaardig.  
Ik ken de afgrond der harten.  
Ik kom, met vuur uit de hemel.  
   
Zijn woord is geen woord als van mensen.  
Het is bevochten, gelouterd  
in wanhoop en moeten aanzien,  
in dulden, hopen, vergeven.  
Het doet. Het wijkt voor geen wereld.  
   
Voor ons die ontroostbaar, hoe lang nog,  
niet weten, niet zien, toch geloven  
dat ooit zal opdagen uw waarheid,  
voor ons werd uw schriftwoord geschreven:  
een handschrift van licht aan de hemel.  
Huub Oosterhuis  

 
Vroeg in de morgen    
Vroeg in de morgen, donker was het nog,  
zijn wij gegaan, een keer,  
nog in ons hart de dichtheid van de nacht.    
Jij bent niet die wij dachten.  
Uit het vuur riep ons bij naam een stem.  
Wij zagen niets. Jij riep: 'Ik zal er zijn'.    
Op licht en schaduw, bomen aan de bron, op stilte leek die  
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naam. Een gloed van liefde schroeide ons gezicht.    
Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?)  
om wat op vrijheid leek,  
omdat het moest en blijven niet meer kon,    
zijn wij gegaan, onstuimig en verward,  
om nergens om, om jou  
om liefde, over alle grenzen heen.    
Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt.  
De nagalm van een stem.  
De weerklank van wat woorden in ons hart.    
Een slingerende stoet naar goed wijd land.  
Een eeuwenlang smal pad.  
Een ademtocht, de route van het licht.    
Het duizendschone, schitterende licht,  
een file in de nacht,  
een spoor van mensen die de nacht verslaan.    
Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent,  
in rusten aan de bron,  
in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt.    
Vroeg in de morgen, donker was het nog,  
zijn wij gegaan, een keer,  
met niets dan in ons hart: 'Ik zal er zijn'.  
 H. Oosterhuis  

 
Hoog te paard    
Hoog te paard rijdt onrecht langs de wegen.  
Zijn zegeningen: vuur en zwaard.  
Niemand veilig. Jij die nog woorden als recht en vrede, l  
iefde, broze kostbaarheden,  
hebt vergaard: liefde? voor wie bewaard?  
vrede? hoe maak jij vrede?  
   
Waar ter wereld zou ik om u treuren,  
gebeurtenissen, bloed doordrenkt.  
Niemand ben ik, stomme getuige van  
weer en onweer, storm en stilte,  
dood en leven ongetemd.  
Wie hoorde ooit mijn stem?  
Wie ooit zal ik hem geven?  
   
Niemand ben je, slaven,  
halve wereld, zwart, naamloos ik,  
in bloed gesmoord. Alles ben je,  
alles in alles dat waarom  
daarom wordt gevreesd, gehaat en jankend uitgemoord.  
 Is er een levend woord?  
Wie leert mij dat ontvangen?    
 H. Oosterhuis  

 
GEBOORTE-LIED    
Ooit, in schaduw van rozen,  
langs snelvlietend water  
zullen wij wandelen, vreemdelingen bekenden,  
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zingen, liefkozen, lachen  
in alle talen.  
Dat zal een droom zijn.  
Daar, aan wijd open vensters,  
in menigte stemmen  
zullen wij wonen, honderd  
worden en sterven  
zoals graankorrels sterven:  
niets zal verloren  
niemand voor niets zijn.  
   
Hart vermoedt het, verstand wikt  
en weegt het - God geve het,  
of zeg niet God, zeg Bron  
van vrijheid, Genade.  
Noem hem Komende, Liefde,  
Eerste en Laatste.  
Alles in allen.  

 
Ik was rondom de bron  
Ik was rondom de bron  
rondom de waterval  
de vorstelijke bron.  
   
Ik putte uit de grond  
het water dat verblijdt.  
Ik drenkte dier en mens.  
   
Een nacht had ik een droom:  
ik was die brom, maar leeg  
ik had een schoot van steen.  
   
Er kwam een vreemdeling,  
vroeg mij te gaan met hem  
naar een wijd land. Ik ging.  
   
Een weg die nog niet was.  
Ik heb mijn lijf gestrekt.  
Ik werd een vrouw die weet.  
   
Ik kreeg een levenslot  
een plaats onder de zon.  
Gesloten bleef mijn schoot.  
   
Geopend werd mijn schoot.  
Twee zonen bracht ik voort,  
twee stromen van mijn bloed.  
   
Ik draag mijn eigen naam.  
Er is geen weg terug.  
Mijn liefde is voorgoed.  

 
EEN LIED VAN BEKERING    
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Heer,een stem klinkt op:  
Baan een weg voor Hem,  
dwars door de woestijn.  
   
Trek voor onze God  
door dit onland heen  
een geëffend pad.  
   
Graaf de heuvels af,  
haal de bergen neer,  
vul ravijnen op.  
   
Kap het ruige oord,  
maak de steilste rots  
tot begane grond.  
   
Openbaar als licht,  
onweerlegbaar nieuw,  
zal Hij met ons zijn.  
   
Alle vlees dat leeft  
zal zijn aankomst zien  
in één oogopslag.  
   
Uit zijn eigen mond  
hoorden wij dit woord,  
in ons eigen hart.  

 
ANDER OUDER-JIJ NOG NAAMLOZE    
Ander, ouder, iemand in ons verborgen: plotseling, oplaaiend vuur van visioenen,  
aanschijn der aarde vernieuwend.    
Rede, dwaasheid hart, onbedwingbare die ons weten doet wat wij niet weten wat  
onmogelijk is bij mensen en goden.    
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij, in onze handen klemmen wij wichelroe  
den, spiegels en zwaarden.    
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, om niet te keren woorden, om wat  
groeide, om wat versteende, verwaaide.    
Jij, nog naamloze, ademt ons open en wekt in ons weerbarstig geheugen wat wij  
zagen met onze vroegste ogen.    
En doet ons gaan in tranen maar ongebroken door de nacht van de schepping en  
houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:    
blinde muren zacht licht, water geworden en aan de overzijde rozensteden en de  
zang van de lijster.    

 
Stilte woont daar  
waar men stilte toelaat  
vrijheid daar  
waar men om vrijheid vecht  
God woont daar  
waar men voor Hem openstaat  
   
Wie leeft die maakt  
zijn eigen lied  
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wie niet leeft  
verstaat het niet  

 
BOMEN SCHREEUWEN NIET    
Bomen schreeuwen niet, takken niet, grond niet;  
zee, vogel, huilt niet; de wind niet, de stad niet.  
Geen kreet komt uit de mond van de muren  
rondom, van de ster, die lachende noodklok.  
   
Enkel in mensen zijn monden gesneden,  
harten gedompeld, opdat hij kan huilen,  
slaan met lippen zwart van ontzetting.  
Man, vrouw, koppen: bonken tegen de muur,  
tegen de moord, de nacht, de verchroomde  
machinerie van de goddelijke oorlog,  
tegen de code van de terreur,  
als wat klein is verkwanselend.  
   
Nu daar, dan elders, altijd hier,  
weent om haar zonen de moeder,  
weent de gerechte om zijn broeders,  
opdat zij niet meer zijn.  
   
Huilt als een bron een vulkaan in mensen  
de mens om de mens, en schaamt zich  
dat niet dit uur wij levend of dood  
worden veranderd in vrede.  

 
Gods woord klinkt in de stem van mensen  
als uit het diepst van hun hart opklinkt  
wat er leeft aan hoop en twijfel. lief en leed.  
   
Waar mensen troosten en bemoedigen,  
helpen, onderwijzen,  
elkaar bevragen en antwoord geven,  
daar klinkt het woord van God.  
   
Niet groot, ondenkbaar is zijn woord,  
maar zo gewoon als leven en dood.  
   
Waar mensen spreken tegen onrecht,  
ingaan tegen vooroordelen en afgunst,  
waar mensen zich verzetten, vloeken  
tegen de wapens die hen klein houden -  
daar klinken profeten in ons midden.  
   
Wie goed luistert, hoort het wel,  
het gebeurt verborgen in huiskamers,  
het gebeurt luidruchtig  
op straten, in parken en op pleinen,  
het gonst door de wereld.  
   
Gods woord dondert niet over ons heen,  
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het komt in onszelf tot leven.  
 

Jij hebt jouw woord aan ons gezegd  
als zaad dat in de akker valt,  
jij hebt het in ons neergelegd,  
een twijgje diep in ons geplant.  
   
Daar zal het groeien, wie weet hoe  
terwijl wij leven dag en nacht -  
het brengt ons naar de toekomst toe,  
het maakt ons vol met levenskracht.  
   
Geef dat het uitgroeit tot een boom  
vol groen voor wie naar schaduw zoekt,  
een huis waarin jouw liefde woont,  
waarin er vrede is voorgoed.  
   
Geef dat het volop vruchten draagt,  
een oogst van recht en vrede geeft -  
jij hebt ons tot jouw land gemaakt,  
geef dat in ons jouw liefde leeft.  
   
De aarde brengt haar vruchten voort  
om eigen tijd, op eigen kracht.  
In ons groeit ongezien jouw woord  
- verhaast de oogst waarop jij wacht.    
 
ZIEN EN HOREN   
Een horizon  
waarachter niets en niemand  
kwijt zal raken of verloren -  
het oude landschap van je ziel,  
bewaard in stille nevel:  
het grasland en de sloten; de heuvels;  
twijgjes aan oude bomen;  
de lage zon, scherende over rivierenland.  
   
Het oude hopen en het oud verlangen  
dat je zult rusten, omdat beloofd is  
dat je rusten mag.  
Zie: alles is voor even haast volmaakt;  
het scheiden en het afscheid zijn voorbij  
en alle dingen liggen klaar.  
   
Hij heeft gezegd:  
ik wacht altijd totdat je komt.  
Klein mensen kind, gezegende,  
speel voor mijn Aangezicht.  
   
Voorbij de wereld en de tijd  
zal ik er zijn;  
wees niet alleen,  
blijf bij elkaar  
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totdat ik kom,  
heeft Hij gezegd. 

 
Verlangd   
Ze zoeken U overal,  
en zeggen U,  
en U alléén, te vinden -  
daar en hier, in tempels,  
kerken en paleizen.  
   
Vertwijfeld ben ik in een kerk  
en ook in mijn gebed.  
   
Alleen een lied  
vertrouwt en zingt het  
niet - vertwijfelde 'O God van mijn verlangen'.  
Naar U verlang ik  
zo ik kan verlangen naar mensen om mij heen.  
Naar U verlang ik  
zo ik kan verlangen naar mijn kind en naar mijn lief.  
   
Waar niemand weet  
of U ook woont in zulk verlangen,  
blijft dit verlangen diepste grond van mijn bestaan. 

 
Dat ik aarde zou bewonen   
Dat ik aarde zou bewonen  
niet op vleugels als een arend,  
niet in schemer als een nachtuil,  
niet kortstondig als een bloem  
   
niet op vinnen onder water,  
niet gejaagd en niet de jager,  
niet op hoeven, niet met klauwen,  
maar op voeten twee  
   
om de verte te belopen,  
om de horizon te halen -  
en met handen die wat kunnen:  
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;  
   
met een neus vol levensadem,  
met een buik vol van begeerten,  
met een hoofd niet in de wolken,  
wel geheven naar de zon  
   
om te overzien die aarde,  
haar te hoeden als een kudde,  
haar te dienen als een akker,  
en te noemen bij haar naam.  
   
Dat ik ben, niet meer of minder,  
dan een mens,  
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een kind van mensen,  
één van velen, één met allen,  
groot en nietig, weerloos vrij  
   
om te zijn elkaar tot zegen,  
om te gaan een weg van dagen,  
liefdes weg, die ooit zal leiden  
naar een menselijk bestaan.  
Genesis 1-2 Huub Oosterhuis  

 
Je ademt leven in     
je ademt leven uit  
je ademt naar anderen toe  
met je woorden,  
je lachen  
je zingen  
je huilen  
je klagen  
   
die adem, dat ben jij zelf.  
Het is jouw levensadem.  
   
De Geest van God  
is als de adem die uitademt  
naar ons toe  
En wij mogen die Geest van God  
weer inademen.  
Maar je moet het zelf willen.  
   
De Geest van God  
is een goede geest.  
Hij zet mensen in beweging  
Hij maakt mensen vurig  
Hij zet hen in vuur en vlam.  
   
En wat doen ze dan, die mensen?    
Ze maken een nieuwe wereld.  
Ze troosten waar verdriet is.  
Ze geven waar gebrek is.  
Ze luisteren waar nood is.  
Ze bevrijden waar slavernij is.  
Zegen en dansen.  
   
Soms komen ze samen  
dan bidden ze tot God  
en vragen opnieuw om zijn Geest.    

 
Aan de maaltijd    
Ik zit brood  
te rijmen  
op dood  
en wijn  
op rein.  
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Al het on-  
gerijmde  
dat ik heb  
bedreven,  
zie ik hier  
bij brood  
bij wijn  
vergeven.    
G. Boogaard  

 
Je kunt de eerste toon zijn in een lied  
waardoor alle grenzen vergeten worden  
wees niet bang  
wees niet bang  
ook wanneer de toon amper klinkt  
wees niet bang  
   
Je kunt de eerst vonk zijn voor een vuur  
dat alle wapens tot ploegen omsmelt  
wees niet bang  
wees niet bang  
ook wanneer de tegenwind je striemt  
wees niet bang  
   
Je kunt de eerste graankorrel zijn op en akker  
die alle handen vullen zal met brood  
wees niet bang  
ook wanneer het land vol stenen zit  
wees niet bang  
wees niet bang  
   
Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron  
die in de woestijn levensliederen zingt  
wees niet bang  
ook wanneer de wolk nog zwijgt  
wees niet bang  
wees niet bang  
   
Je kunt de eerst pas zijn voor een dans  
die alle voeten leidt naar God  
wees niet bang  
ook wanneer je voet nog struikelt  
wees niet bang  
wees niet bang  

 
jij ja jou    
op de snijtafel gelegd  
door specialisten  
onder handen genomen  
vakkundig  
uit elkaar gehaald  
voorwerp  
van wetenschappelijk  
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onderzoek  
geen mens meer -  
tenzij iemand  
me nog herkent  
tenzij iemand  
nog jij tegen me zegt  
jij ja jou    
H. Bouma  

 
Vers in de nanacht    
De nanacht ademt als een zomerzee.  
Vergeefs vraag ik zijn ruisen door mij henen.  
Gelijk een dode ben ik zo alleen en  
Mijn bloed doorwoelt een onuitsprekelijk wee.  
   
God, Die mij kent, mijn schuld en mijn gemis,  
Aanzie mij, nimmer, nimmer was ik naakter,  
Nimmer de nacht bitterder en doorwaakter.  
Geef mij de vrede die in Christus is.    
                                                     J.Eekhout  

 
MET DE DEUR OPEN    
Iets wil ik aan je doorgeven,  
ik houd de deur tussen ons open.  
Ik kan het niet zeggen,  
ik ben alleen blij  
dat de deur tussen ons openstaat.    
David Ignatow    

 
INTERVIEW    
Als hij komt, de bezoeker,  
de nieuwsgierige, en jou ondervraagt,  
beken hem dan, dat je geen postzegels spaart,  
geen kleurenfoto's maakt,  
geen cactussen kweekt.  
Dat je geen huis hebt,  
geen televisie,  
geen kamerlinde.  
Dat je niet weet,  
waarom je gaat zitten schrijven,  
wrevelig, omdat je er geen plezier aan beleeft.  
Dat je de zin van het leven nog steeds niet  
ontdekt hebt, ofschoon je al oud bent.  
Dat je van iemand gehouden hebt, maar ontoereikend.  
Dat je gevochten hebt, maar met aarzelende armen.  
Dat je op vele plaatsen thuis was,  
maar nergens een vaste plek hebt om te wonen.  
Dat je hunkert naar de dood  
en er tegelijkertijd bang voor bent.  
Dat je geen ander voorbeeld geven kunt dan dit:  
je staat nog steeds open.    
Marie Luise Kaschnitz  
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NAAR IETS KIJKEN    
Naar iets kijken  
- tenminste als je het wilt leren kennen -  
betekent: er lang naar kijken.  
Naar dit groen kijken en zeggen  
'Ik heb de lente gezien in deze bossen',  
dat werkt niet.  
Wat je ziet, moet je zijn.  
Je moet de donkere slangenstengels  
zijn en de varen - veren van blaren,  
je moet kruipen in  
de kleine stiltes tussen  
de blaren,  
je moet er de tijd voor nemen  
en de vrede zelf aanraken  
waaruit zij voortkomen.    
John Moffit  

 
De morgen    
Het water brengt het eerste licht  
en sijpelt door de kieren heen  
de nacht ontkracht  
de morgen wacht -  
een samenballen  
in 't verschiet  
   
wat afgesloten leek  
voorgoed voorbij  
krijgt nu een nieuwe kans  
   
daar komen zij...  
een hoofd vol nacht  
en handen vol belofte  
   
zij strelen zacht  
de steen die wacht  
die sloot  
wat op hen wachtte  
   
een engelengestalt  
duidt de plek die was:  
een tombe voor de nacht  
   
hun ogen dwalen nu,  
 - nog vol van tranen -  
van donker naar het licht...  
en omgekeerd...  
   
het hart, dat slaat,  
dat plotseling weet:  
hij leeft voor mij  
   
een nieuwe ochtend  
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bloeit langzaam open...  
 

Ik zal geen onkruid strooien    
"Ik zal geen onkruid strooien op de akkers   
die Gij met korrels liefde hebt bezaaid.  
Ik zal het onkruid tussen mensen  
niet hardhandig uitroeien,  
want Gij alleen draagt het hart in uw ogen  
en peilt wat goed en kwaad is  
in een mensenleven.  
Gij zijt barmhartigheid.  
   
De kleine mens is groot voor U,  
de zondaar is U even lief  
als wie geen smet draagt op zijn handen.  
   
Gij houdt het stil  
wat Gij van mensen weet  
en ongezien en onverwacht  
redt Gij verdwaalde schapen uit de doornen.  
   
Pas als de zomer op zijn hoogste is  
en Gij de oogst gaat binnenhalen  
zal ik het weten:  
wat mensen zijn geweest voor U  
   
en wat Gij in barmhartigheid  
van mij verdragen hebt;  
want ik ben klein en zondig  
door de tijd gegaan,-  
ik mocht zo zijn van U,  
van mensen niet,  
van U alleen, zachte Herder.  
   
Gij kent het onkruid dat ik in mij draag,  
wil mij toch sparen  
terwille van de tarwe  
van mijn goede wil,  
want ik begeer met hart en ziel  
een minzaam mens  
en welgevallig  
in uw oog te zijn.  
   
Als ik in doornen ben verstrikt,  
zal ik vertrouwvol wachten  
tot Gij komt  
en mijn gekwetste leven  
op uw schouder neemt.  
In U geloof ik,  
Herder van de honderd schapen".  
 M. WEEMAES,  

 
Een kindje had een vaas    
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"Een kindje had een vaas van duur kristal  
gebroken,  
Val Saint-Lambert.  
Scherven en tranen,  
alleen nog verdriet.  
   
De moeder raapte de scherven op,  
tilde haar kindje op de arm  
en plukte bloemen in de tuin,  
en heerlijke ruiker  
in een mengeling van kleuren,  
de armen van het kindje vol.  
Op enkele bloemen  
hlonk een saffieren kindertraan.  
   
En de moeder zei:  
Kindje, huil niet meer,  
de vaas diende alleen maar  
om bloemen in te zetten.  
Maar nu draag jij de bloemen  
en ik draag jou!  
Kom,  
we spelen'vaas',  
jij en ik.  
Zing je iets?  
   
Gelukkig kind!  
Als je groot bent zal ik je vragen:  
Wie is God?  
En je zal antwoorden:  
lemand die scherven opraapt  
als ik iets gebroken heb,  
lemand die met mij bloemen plukt,  
die mij draagt,  
die mij vraagt:  
zing je iets?"  
M. WEEMAES  

 
Genesis  
   
Jouw handen scheppen mijn lichaam  
jouw mond ademt leven in mij  
mijn gezicht schijnt in jouw ogen  
jij noemt mij bij mijn naam  
   
Hoe zou ik alleen kunnen schijnen?  
Alleen ben ik in duisternis  
alleen ongevormde kluit aarde  
alleen besta ik niet    
Eva Toth  

 
Wegen  
I  
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Soms ga je door het water voor me uit  
en moet ik waden tot mijn benen zwaar zijn.  
Mijn voeten zakken in het slik en willen  
heimelijk met het zand versmelten.  
Daaronder is geen grond, maar jij  
gaat voor mij uit.  
II  
Soms leer je me de weg, die is  
eenvoudig lichtovergoten - als de morgen  
van een zondag in Frankrijk. We kijken  
tegen de zon in. We horen de kleinste vogels  
in donkere struiken -  
dit is alles.  
III  
Soms ben je er niet. Dan heeft de weg  
zich in de grond verborgen.  
Waar ik maar voeten in de aarde zet  
ontstaat een spoor. Toch zie ik hier  
geen teken van de weg.    
Renee van Riessen  

 
Water in Water    
Langs de bochtige oever  
van het wielende water  
leeft op sommige plaatsen  
verscholen terzijde  
een bijna stilstaan  
een helder verbeiden  
   
er rijst uit de bodem  
een als stilstaand bewegen  
van doorzichtige wellen  
van water in water  
in vrede Zich mengend  
zo wezenlijk een  
dat wie toeziet verlangen  
zou water te worden  
met water gemeen    
Inge Lievaart  

 
 De schemering    
Als het paars der petunia's langzaam zwart wordt  
en het witte sneeuwkleed lange tijd wit blijft  
de poes binnenkomt, de wolken vergrijzen  
dan is het tijd om je dichter te voelen  
   
Niet zomaar dichter maar dichter bij iets  
bij God bijvoorbeeld of bij het eigen ik  
bij je vrouw, bij je vriend, bij je tuin  
bij het klein heelal van je omgeving  
   
Dichter bij het Wonder de Avondwind  
dichter bij de lichtende avondster  
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vlakbij de late merel en de vroege vleermuis  
pal bij de maan en het sterrendak  
   
O de schemering is als een goede bekende  
die aanschikt aan tafel en kaarslicht ontsteekt  
slagschaduw aanbrengt, contouren vervaagt  
kortom een goede vriend van de stilte der avond.    
Kees Winkler  

 
o dichtbij  
   
Het water vertelt haar verhaal  
zo dichtbij mjn oor  
zo dichtbij verstaan  
dat ik stil word  
al stiller van binnen  
verlangend dat het raken zal aan mijn hart  
   
het raakt mij -  
en laat mij  
   
laat de vliesdunne afstand  
die nog tussen ons is  
niet overwinnen.    
Inge Lievaart  

 
Hoop    
Diep in onszelf dragen we hoop  
als dat niet het geval is,  
is er geen hoop.  
   
Hoop is een kwaliteit van de ziel  
en hangt niet af  
van wat er in de wereld gebeurt.  
   
Hoop is niet voorspelbaar  
of vooruitzien.  
Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart,  
voorbij de horizon verankerd.  
   
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis  
is niet hetzelfde als vreugde,  
omdat alles goed gaat  
of bereidheid je in te zetten  
voor wat succes heeft.  
   
Hoop is ergens voor werken  
omdat het goed is,  
niet alleen  
omdat het kans van slagen heeft.  
   
Hoop is niet hetzelfde als optimisme  
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evenmin de overtuiging  
dat iets goed zal aflopen  
wel de zekerheid dat iets zinvol is  
onafgezien van de afloop, het resultaat.      
V. Havel  

 
Onze grootste angst is niet    
Onze grootste angst is niet, dat we onvolmaakt zijn.  
Onze grootste angst is, dat we mateloos krachtig zijn.  
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het  
meest beangstigt We vragen onszelf: wie ben ik om  
briljant te zijn, talentvol, fantastisch?  
   
Maar: wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een  
kind van God. Als je je onbelangrijk voordoet,  
bewijs je de wereld geen dienst Er is niets verlichts  
aan jezelf klein te maken, opdat andere mensen  
zich bij jou niet onzeker voelen.  
   
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.  
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is,  
te openbaren. Die is niet alleen maar in sommigen  
van ons; die is in iedereen.                        
   
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust  
andere mensen toestemming hetzelfde te doen.  
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst bevrijdt  
onze aanwezigheid vanzelf anderen    
Nelson Mandela  

 
Het lied van de Ziel    
Ik ben niet het denken, het ego, de rede, en ook niet gedacht,  
Ik ben niet te horen, te zien of te ruiken, kan niet onder woorden  
gebracht:  
Ik ben niet te vinden in licht en in wind, niet in lucht of in aarde -  
Bewustzijn, vreugde, Verrukking van de Verrukte is al mijn waarde.  
   
Ik draag geen naam, bezit geen leven en adem geen lucht,  
Geen element vormt mij en geen lichaam is mijn toevlucht:  
Ik spreek niet, heb handen noch voeten, onderga geen groei -  
Bewustzijn en vreugde ben ik, Verrukking in chaos en bloei.  
   
Ik ken haat noch hartstocht, raak niet door waan uit de koers,  
Geen spoortje trots is in mij, ik word dus nimmer jaloers:  
eik niet naar geloof en geloof niet in rijkdom -  
Bewustzijn ben ik en vreugde, Verrukking tooit mij rondom.  
   
Goed en kwaad, pijn en plezier gaan mij niet aan,  
Noch heilige boeken, offers, gebed, ter bedevaart gaan:  
Ik ben niet het voedsel, niet eten, niet degene die eet -  
Bewustzijn en vreugde, Verrukking van de Verrukte is al wat ik weet.  
   
Ik vrees niet de dood, ras of afkomst kende ik nooit,  
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Geen ouder noemde me kind, geen geboorteband bond me ooit:  
Ik ben leraar noch leerling, heb vriend noch familie -  
Bewustzijn ben ik en vreugde, Verrukking is al wat ik zie.  
   
Ik ben niet het kennen, de kennis, de kenner, mijn vorm heeft geen  
vorm,  
ik verblijf in de zinnen, maar ze zijn noch mijn huis noch mijn norm:  
Altijd sereen in evenwicht, ben ik noch vrij noch gebonden -  
Bewustzijn ben ik en vreugde, in Verrukking word ik gevonden.  

 
MODERN MARIALIED    
Wij kronen u zelden meer met rozen  
noemen U nauwelijks nog Sterre der Zee.  
Toch hebben wij U als voorbeeld gekozen.  
Want ook voor ons heeft U alles nog mee.  
   
Ons spreekt het aan dat U het riskeerde,  
zonder begeleiding op tocht te gaan.  
Was het uw moeder die het U leerde,  
of had U van binnen een stem verstaan?  
   
Had U geen vrees om zo alleen te lopen,  
voelde U zich niet door gevaren bedreigd?  
Of had U de rust van degenen die hopen  
dat wie erin gelooft bijstand verkrijgt?  
   
Lieve Maria, U wordt niet vergeten.  
Wij hebben van U een eigentijds beeld.  
Vrouwe der mantelzorg mag U van ons heten.  
Weet U, dat U zo ons aller harten steelt?    
Joke Forceville-van Rossum  

 
OM WAT WAS    
Om wat was-  
oorspronkelijk en bezield,  
golvend als de zee,  
hartgrondig als een boom,  
om wat was-  
ook al versleet het,  
lekte het weg,  
vond het een einde,  
door tranen heen  
bl¡jven spreken van geluk.  
Omdat j¡j het was-  
mens  
zo onherroepelijk mooi,  
mens zo onvergetelijk in bloei.    
Hans Bouma  

 
Wel dood  
ANNE FRANK  
Wel dood,  
maar ze geloofde,  
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visioenen  
gloeiden in haar ziel.  
Wel dood,  
maar ze hoopte,  
dromen  
vonkten in haar ogen.  
Wel dood,  
maar ze had lief,  
vlammen  
sloegen haar uit.  
Wel dood,  
maar mens,  
hoe vurig mens.  
Dood?  
Te laaiend,  
te aanstekelijk was zij-  
onuitblusbaar.  
Wie zo leeft,  
leeft voorgoed.    
Hans Bouma  

 
GELOOF HET    
Alles wordt anders,  
alles wordt nieuw,  
hemel wordt aarde,  
aarde wordt hemel,  
alles bloeit open,  
komt tot z'n recht.  
Geen honger meer,  
geen oorlog,  
geen verdriet meer,  
geen bederf.  
Geloof het,  
zoals  
de vogels het geloven,  
verwacht het,  
zoals  
de bomen het verwachten.    
Hans Bouma  

 
MACHT    
Niet dichtslibben,  
niet vervagen.  
Gevoelig blijven  
voor het licht,  
het omhelzende,  
koesterende licht.  
Niet dichtslibben.  
met de macht van de hoop  
geloven in het leven-  
het leven  
dat zo in jou gelooft.  
Je hebt er een naam voor,  
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een gezicht,  
je bent er mens voor.    
Hans Bouma  

 
GELUK    
Een boom  
die je in vertrouwen neemt,  
jij mens zo verwant.  
Of een lied  
dat je over alle grenzen heen  
met zich meezingt  
en je weer thuisbrengt -  
vervoerd, volkomen helder,  
transparant kom je weer thuis.  
Of een kind dat als een lente  
bij je inloopt, uitloopt,  
een kind dat je in bloei zet.  
Of een knipoog van de zon,  
een vleugje tederheid,  
een rimpeling van liefde.  
Je zult het maar beleven.  
Je leeft. Geluk is je deel.    
Hans Bouma  

 
MELODIE  
Waar niemand mij vindt-  
in het holst van mijn naam,  
aan de oever  
van mijn diepste droom,  
tonen die mij raken,  
een melodie  
die mij koestert,  
oneindig teder koestert.    
Hans Bouma  

 
TROUW  
Onderschat jezelf niet,  
mens ben je,  
onherroepelijk mens,  
mens  
met een eigen naam,  
een eigen gezicht,  
mens  
met een eigen geheim.  
Weet wat je waard bent,  
blijf trouw aan jezelf,  
verloochen nooit  
het landschap van je ziel.    
Hans Bouma  

 
BID  
Val je uiteen,  
verlies je jezelf,  
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bid  
om de ontferming  
van een bloem,  
de herbergzaamheid  
van een boom,  
bid  
om de vrede  
van een gedicht,  
de koestering  
van een gezicht -  
of bid  
om de tederheid  
van de hemel,  
de warmte, de hand  
van een God.    
H. Bouma  
  
 

 
ZOMAAR ZITTEN    
Zomaar zitten en kijken luisteren  
maar weinig woorden die nodig zijn  
stil denken in vingertoppen  
voelen met ogen  
wat jij doet om gezien te zijn.  
   
Zo wil ik meer dan buitenkant  
gezien zijn  
en gelezen door jou    
Annelou Koens  

 
GELOVEN    
Ik zal niet geloven  
in hebben en houden,  
in onmin en oorlog,  
in gebalde vuisten.  
Ik wil geloven  
in geven en ontvangen,  
in uitspraken en vergeven  
in geopende handen.  
   
Ik zal niet geloven  
in muren, grenzen en rassen.  
Ik wil geloven  
in vrije landen,  
open huizen,  
gastvrije mensen,  
in alle kleuren  
van de regenboog.  
   
Ik zal niet geloven  
in eten en drinken  
in leven in mij alleen.  
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Ik wil niet geloven  
in eten en drinken,  
leven in overvloed  
voor al wie leeft  
op deze aarde.  

 
En dat    
zal hemel zijn  
eindelijk het eerste onbewolkte  
zien staan als de zonnebloem  
met het gezicht naar de zon gekeerd  
doordrenkt van licht in het stille centrum  
gehouden terwijl de rondcirkelende planeten  
gonzen van opperste vreugde  
zien en weten  
eindelijk geheel en al  
gezien en gekend en niet weg draaien  
nooit meer weg draaien  

 
God ik ben niet hooghartig  
ik kijk niet op anderen neer  
   
beeld mij niet in dat ik groot ben  
droom geen geweldige dromen  
   
ik heb mijn verlangens getemd  
mijn ziel is tot rust gekomen  
   
als een kind dat gedronken heeft  
en rust aan de borst van zijn moeder  
   
een kind dat gedronken heeft  
zo is mijn ziel in mij  
   
alles verwachten van Hem  
nu en in eeuwigheid  

 
SPIEGEL    
De rabbijnen zeggen:  
`God is een spiegel.  
De spiegel verandert nooit,  
maar ieder die erin kijkt,  
ziet een ander gezicht.'  

 
DONKER    
In een donkere nacht,  
op een donkere steen,  
een zwarte mier.  
God ziet haar.    
Afrikaans spreekwoord  

 
STILLE STEM    
Ik heb geen bijzondere openbaring  



273 
 

van Gods wil. Het is mijn vaste  
overtuiging dat Hij zich dagelijks  
aan ieder mens openbaart.  
Maar wij sluiten onze oren voor die  
stille stem.    
Mahatma Gandhi  

 
OPA    
Opa keek vaak in onze tuin  
naar de zeven sprietjes gras,  
en daar zag opa dan een koe  
die er helemaal niet was.  
   
En later, in het ziekenhuis  
kon hij verwonderd vragen  
waarom ze toch de buitenmuur  
uit zijn kamer hadden geslagen.  
   
Voor opa was het doodgaan  
dus niet zoiets als nacht;  
het was de steeds grotere ruimte  
die hij voor zichzelf had bedacht.    
Willem Wilmink  

 
Het gebed van een timmerman    
`Vergeef me dat ik U schrijf.  
Het is logisch dat U me niet kent.  
Ik ben niemand, mijn naam is Pedro da Silva, timmerman,  
getrouwd, ik heb een vrouw en vijf kinderen.  
Ik werk in een timmerwerkplaats (en doe andere klusjes).  
Ik ben ‚‚n van uw arme drommels. Vandaar dat mijn krachten  
zijn uitgeput en ook mijn geduld.  
Heer, wat moet vechten voor weinig eten.  
Het zou goed zijn om opnieuw af te dalen en rond te kijken.  
Ik heb weinig onderricht genoten, maar hoorde vertellen  
dat U hetzelfde werk deed als ik, toen U nog jong was.  
Ik weet niet wat U in die tijd verdiende,  
maar ik weet wel dat het hier een groter wonder is  
dan dat van brood en vissen, om iets op tafel te zetten  
en uit te delen, zodat ieder voldoende kan eten.  
Probeer het maar eens.  
Kom opnieuw werken als timmerman hier  
en leven van de opbrengst:  
U zult bloed zweten, zoals eens in die hof.  
Kom opnieuw preken en enkele waarheden zeggen,  
zoals eens tegen de Farizeeërs.  
Zeg opnieuw tegen de rijken, zoals van die kameel  
door de naald. Maar kijk uit voor de gevolgen.  
Als ze U niet opnieuw kruisigen, is het omdat  
er andere manieren zijn om iemand de mond te snoeren.  
Heer, kom ons helpen, opdat ze niet kunnen zeggen:  
"zelfs jullie Christus kan geen oplossing brengen".  
Van timmerman tot timmerman,  
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ik smeek om Uw komst en teken.  
Uw nederige dienaar:    
Pedro da Silva'  

 
Bij brood en wijn    
Eens, lang geleden, is de mens begonnen  
met zaaien en maaien, met dorsen en malen,  
en hij bakte het eerste brood,  
om goed van te eten  
en dan weer verder te gaan.  
   
Eens, lang geleden, is de mens begonnen  
met planten en sproeien, met plukken en persen,  
en hij vulde de eerste beker met wijn,  
om goed van te drinken  
en dan weer verder te gaan.  
   
Eens, lang geleden, is een mens begonnen  
met zoeken en vinden, met geven en delen,  
en hij nam het brood en de beker  
en werd de eerste die zei:  
brood met anderen gedeeld  
en wijn voor anderen verschonken,  
om mens van te worden  
en dan weer met velen verder te gaan.  
   
Eens, ooit, nog hoeveel eeuwen kan het duren,  
zullen we leven, voorgoed en zonder angst,  
van geven en ontvangen, van aanzien en beminnen,  
en voor het eerst zullen wij weten,  
dat liefde is gedeeld en leed vergeten,  
dat de hemel de aarde is,  
om zomaar eindeloos verder te gaan.  

 
Een wereld zonder angst en pijn  
waarin het goed zal zijn te leven,  
waarin geen kwaad meer wordt bedreven,  
en niemand meer bedroefd zal zijn  
en niemand meer naar macht zal streven.  
   
Een wereld zonder hongersnood,  
waar vogels gouden liedjes kwelen,  
waar nooit meer iemand vals zal spelen,  
waar nooit een Ka‹n Abel doodt,  
waar louter vreugde is te delen.  
   
Een wereld zonder zucht naar geld,  
zonder kazernes waar soldaten  
geleerd wordt wie ze moeten haten,  
een wereld zonder bruut geweld,  
vol veiligheid in alle straten.  
   
Een wereld zonder eenzaamheid,  
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waar geen gevaren zullen dreigen,  
waar naamlozen hun naam herkrijgen,  
een wereld waarin haat en nijd  
voor eens en altijd zullen zwijgen.    
Jules de Corte  

 
Nieuwe laarzen    
Waar de klappen vielen  
stonden zij steeds vooraan  
als je die een stok geeft  
dan gaan ze er mee slaan  
ze voelen zich belazerd  
verliezen hun geduld  
willen een simpel antwoord  
en iemand voor de schuld  
   
Ze zijn er weer  
ze zijn er weer terug van weggeweest  
nieuwe laarzen van een oude leest  
botte leugens van een foute geest  
nieuwe laarzen van een oude leest  
   
of ze wonen in hun villa's  
en ze hebben het daar goed  
ze zien nooit een buitenlander  
en ze vinden dat dát zo blijven moet  
want als je gaat geloven  
wat ze lezen in hun krant  
zijn zij straks de vreemden  
in hun eigen land  
   
wat mensen wel eens denken dat  
zeggen zij hardop  
zien enkel wat ze willen zien  
daar houdt hun wereld op  
voor wat er was en komen gaat  
doen zij hun ogen dicht  
trappen naar beneden  
wat toch al onder ligt    
De Dijk  

 
Als ik aan m'n land denk, denk ik niet aan Holland  
maar altijd aan het één of ander land  
dat eig'lijk overal kan zijn  
zolang er maar geen grenzen zijn  
zodat ik ongestoord op weg kan zijn  
naar een ander land  
   
Want waar een vuur brandt vind ik  
wel een huis  
waar een boom bloeit daar herken ik  
goeie aarde  
waar een rivier is stroomt het water  
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met de zekerheid dat later  
de open armen wachten van de zee  
   
En waar een stad is is een mens om  
van te houden  
en waar een kerk is is een toren vol  
met hoop  
en waar een weg is om te gaan  
weet ik dat ik niet stil moet staan  
weet ik ik moet verder gaan  
met het verlangen mee  
   
Als ik van m'n land zing zing ik niet  
van Holland  
maar altijd van dat ene stukje grond  
dat eig'lijk overal kan zijn  
want waar twee armen open zijn  
zal een liefdeslied m/n volkslied zijn  
de liefde zelf m'n koning zijn  
en een hart m'n vaderland    
Liselore Gerritsen  

 
KERSTMIS  
De wereldbol ligt uit het lood  
en draait zich kreunend in 't slot  
want elk conflict dreigt wereldgroot:  
alles wat heel is, moet kapot.  
   
Wat mooi was, klein was, waardevol,  
dat ligt verpletterd aan de kant.  
Want recht is krom; de nieuwe wet  
is "hoofd om oog en land om tand".  
   
Maar ergens in dit niemandsland  
sluipt toch van struik naar struik  
een paria, met Maria  
en de belofte in haar buik.    
Hens Stel  

 
VIER MEI    
Herdenken. Hoe was het ook weer?  
E‚n minuut stilte of twee minuten.  
Nou, en als die om zijn, wat dan???    
Jules de Corte  

 
OPSTAAN ZAL    
Ik begrijp het nog steeds niet zo heel goed,  
maar ik zie dat telkens opnieuw  
er IETS is dat mij in beweging zet.    
Ik begrijp het niet, rijk burgervrouwtje  
dat ik door geboorte ben, waarom ik dan opsta uit mijn luie stoel  
en mij waag - ver - te ver - in de hoeken waar de klappen vallen    
en dan sta ik op en ik ga en ik ben en ik schrei  
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  ik bid   en ik huil   ik vloek   en ik ben  
ik waag mij ik kwets mij ik doe mij en ik heel  
en heb lief   en dan zie ik mij staan  
- maar STAAN - bij onrecht en de stille pijn  
bij het onrecht dat gebeurt  
aan het kind dat niet telt  
  - echtscheiding is een  
  grote-mensen-zaak maar  
  zij zit er mee, aan de vrouw die telkens opnieuw  
verkracht wordt  
  - al 17 jaar of telt dat niet  
  verkrachting in het huwelijk aan de man die geen man is  
  - zo zegt men  
  want impotent en dus geen   man  
  of homofiel en dus verkeerd    
en dan kan ik niet zwijgen  
over het grote onrecht dat op de aarde huilt  
oorlog-armoede-honger-rassendiscriminatie-  
vluchtelingen-milieuvervuiling-vrouwenhaat  
   
Waarom zwijg je niet,  
domme vrouw  
er is toch niets aan te doen  
en je maakt de mensen hier  
onrustig en bang.  
ze hebben 't al moeilijk genoeg.    
Maar ik kan niet zwijgen  
ik kan het echt niet  
want ik heb een opstandig geloof.    
Ik geloof in de opstanding  
      in de opstand  
      in het opstaan  
      in het breken en de brokken  
   
is dit mijn IETS dat mij zo beweegt?  
want kijk dat IS beweging  
één groot bewegen van het LEVEN  
uit alles - alles    
wat dood is   wat dodelijk is  
wat dodend is.    
opstaan weg uit uitweg uittocht  
naar:   bevrijding adem  levenskracht,    
Ik geloof er zo sterk in dat ik daardoor zelf beweeg  
en niet blijf zitten.    
ik geloof dat het kan dat LEVEN zal zijn voor allen:  
bevrijding uit alles wat doodt.  
   
het grote IETS dat mij beweegt  
heeft zich aan mij kenbaar gemaakt  
ik herken het nu ik ken het  
en het kent mij wij samen zullen opstaan  
en doen opstaan met velen samen  
ja en amen neen en verdomme  
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rust en onrust      
Lieve Bogaerts  

 
Een spoor van twintig eeuwen  
trok je door de tijd.  
het spoor van jou in mij  
is korter  
maar draagt de tekenen  
van zoveel mensen  
die jou delen.    
W. Kamminga  

 
Doop    
Met een natte vinger  
wees de doper op je voorhoofd  
en zei: Het is maar voor even  
en de handdoek hangt er bij.  
   
Hij wist veel, die doper,  
maar toch echt niet alles.  
Want het is voor levenslang  
ondergaan en daaruit opstaan.  
   
Onderweg leer je leven:  
een vloed an tranen  
en golven van vreugde,  
kortom water bij de vleet.  
   
Huilen, krijsen deed het kind  
om die zeeën in de ogen,  
en het vocht en worstelde  
om heelhuids boven te komen.  
   
Het had gelijk, een drenkeling,  
een goede dopeling dat kind:  
het voelde nattigheid,  
een veelbelovend mens.    
N. Schuman  

 
Twee minuten lente    
Ik wist niet de dat maan hier scheen  
boven de naakte beukebomen  
in de eerste dagen van april.  
Nooit is een voorjaar zo gekomen,  
zo plotseling, zo fel, zo pril:  
er waarden ongekende geuren,  
de kruin der bomen wiegde zacht,  
de struiken, in de vroege nacht,  
kregen een schijn van kleuren.  
Het duurde slechts een paar minuten,  
fluwelig vloog een uil voorbij,  
een wind stak op, de regen viel  
en al de voorjaarsattributen  
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lagen verregend in de klei.  
Toen zag ik dat nog lichten brandden  
aan vele vensters in de stad,  
ik dacht: ik heb dit jaar mijn deel  
aan zuiverheid en jeugd gehad,  
maar twee minuten is niet veel.    
J.van Nijlen  

 
De wind bestaat uit zeven soorten  
water,    
De zee is een weerspiegeling van de wind  
En helder in haar tijdeloze stilstand  
Is de stilte de vlezige oorsprong  
   
Van alles dat ontwijdend de aarde  
bevolkt om te wijden  
Of uit de liefde der wolken geboren wordt  
En in de duisternis met snelheid sterft.  
   
Van alles dat handelend uitvindt de  
nieuwe omgeving der sterren  
Of ook vergeet de kleine rivieren  
der vriendschap  
Naar de grote zee der bestemming.  
   
Dit is de heilige wil van de stilte:  
Alom met handen en voeten  
aanwezig te zijn  
Als lichtgevend water,  
Als rustend zeil in het der zeeën  
evenwicht,  
Als witte wol aan het hart van de mens,  
Het zwarte schaap der schepping.    
P. Snoek    

 
Ik heb hem gezien  
hij was al driekwart dood  
ik moest mijn hoofd afwenden  
jullie hebben hem kreupel geslagen  
en wie moet de schuld dragen?  
Ik deed 't voor ons bestwil!  
kon ik hem dit lijden maar besparen!  
   
Christus, ik weet dat je me niet hoort  
ik deed alleen wat hij wilde  
ik zou m'n land ervoor verraden  
nu zit ik met de moord op jou  
ik heb onschuldig bloed vergoten  
en word door modder en slijk gesleurd!  
   
Hoe moet ik van hem houden?  
hij raakte, maar waarom?  
hij is een man, gewoon een man  
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hij is geen koning, hij is precies hetzelfde  
als iedereen die ik ken  
hij maakt me bang!  
Als hij straks dood is  
laat hij mij dan in vrede  
houdt hij ook van mij?  
Bekommert hij zich om mij?  
   
Mijn geest is in duisternis  
God, God ik ben ziek  
ik ben gebruikt!  
en U wist 't al lang God  
waarom hebt U mij uitverkoren  
voor Uw misdaad!  
voor Uw lage bloedige misdaad!  
U hebt me vermoord!  

 
Het feestmaal    
Eens werd een feestmaal toebereid:  
Sint Petrus was een eeuwigheid  
al burger van het hemelrijk  
waarin wel duizend jaar gelijk  
één dag zijn maar ook omgekeerd:  
én enkele dag wordt daar geëerd  
en zo genoten met elkaar  
als duurt hij minstens duizend jaar  
nochtans dit keer een extra feest:  
er was destijds veel zorg geweest  
om Petrus (dat is evident)  
voor ieder die de Schriften kent.  
De dis kwam in een tel tot stand  
met zoveel engelen bij de hand  
zodat de Heer al binnentrad  
er men het in de gaten had.  
Verheugd begroetten zij elkaar:  
"Dag Petrus, hier al duizend jaar?  
Wat gaat de tijd toch razendsnel".  
"Maar Heer, dat weet Gij zelf toch wel  
U, die ook alle tijden schiep  
toen gij het al in 't aanzijn riep;    
hoe goed, dat Gij gekomen zijt,  
zet U in al uw heerlijkheid."    
Toch bleef de Heer nog even staan  
en keek door 't altijd open raam    
dat uitziet op het lief en leed  
dat in de Schriften wereld heet.    
"Help Mij eens, Petrus", zei de Heer,  
"die man daar, wie is dat ook weer;    
die kromme rug, dat slepend been,  
zo diep ellendig en alleen."    
"Mijn God", zei Petrus, "dat o Heer,  
is Judas, op mijn woord van eer."    
Toen sprak de Heer: "Als dat zo is,  
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wacht dan nog even met de dis,    
houd hij zolang maar een sermoen:  
Ik heb nog even iets te doen."    

 
Dat in de vloedgolf van de tijd  
jouw stem ons bereikt,  
in nietigheid en pracht  
van jouw genade spreekt.  
Bekrachtig jouw volk.  
   
Dat jouw woord  
ons trots gebergte schokt,  
ons diepst gesteente  
vuur ontlokt.  
Bekrachtig jouw volk.  
   
Dat de woestijn van ons gemis  
om jou bewogen is,  
wij tot in het hart ontschorst  
opengaan voor jou.  
Bekrachtig jouw volk.  

 
Jij bent niets dan de lens in de lichtstroom  
je kunt ontvangen, geven en bezitten -  
zoals de lens het licht ontvangt,  
geeft en bezit,  
meer niet.  
Licht zijn  
of in het licht zijn,  
zelf niets meer zijn,  
zodat het licht geboren kan worden,  
zelf niets meer zijn,  
zodat het geconcentreerd en verspreid kan worden.    
                                   D. Hammarskjöld, Merkstenen    

 
Lied van de dwaze moeders    
Wij trekken rond Herodes'huis,  
de koning van de beulen  
Hij hoort en ziet maar geeft slechts  
voor alwie met hem heulen  
   
Waar is mijn kind, waar schuilt mijn man,  
waar zijn ze toch gebleven?  
Herodes lacht, hij weet ervan  
hij zelf heeft hen verdreven  
   
Zal ooit die dwaze moederklacht  
de ware wijsheid heten?  
Zal ooit Herodes' man en macht  
op aarde zijn vegeten?    
J. v. Opbergen  

 
Toen wel wij tweeën bestonden,  
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maar woest en verlaten,  
onze monden nog niet geraakt  
door woorden en kussen van elkaar,  
   
toen heeft uw adem ons aangeraakt  
en aan elkaar gesmeed als man en vrouw.  
Geef dat die liefde bloeien mag,  
omdat wij ons leven op u hebben gebouwd.  
   
Wij zijn als klei in uw handen, God,  
want zonder liefde beginnen wij niets.  
Houd ons dan bij elkaar in lief en leed  
en maak ons open voor ieder ander.  
   
Aan onze ouders denken wij, dankbaar:  
geef ze het geluk dat ze verdienen,  
dat ze in ons altijd blijven herkennen  
de kinderen die zij hebben opgevoed.  
   
Aan onze vrienden denken wij:  
dat ze bij ons een open huis vinden,  
een hand van vriendschap zoals uw hand  
die mensen samenbrengt in vrede.  
   
Aan ons werk denken wij:  
dat wij daar van mens tot mens  
vrede en welzijn mogen brengen.  
   
Voor uw kerk bidden wij:  
dat mensen er in woord en gebed,  
in lied en werk  
uw woord vinden bij elkaar.  
   
Voor heel deze wereld bidden wij,  
dat er vrede mag zijn, overal,  
dat mensen en volken geen dikke muren,  
maar open poorten bouwen voor elkaar.  

 
Vrede, geluk, vreugde en toekomst  
over de weg van deze twee.  
Woorden van trouw, hoop en verwachting  
en onze vriendschap met hen mee.  
Vrede, genade, God om je heen,  
een leven, lang en goed,  
met ons en iedereen!  
   
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,  
Jij die de hele wereld draagt:  
kom naar ons toe, leer ons te leven,  
help ons te zien wat ieder vraagt,-  
tijd om te leven, kans om te zijn,  
een plek om nu en ooit  
gezien, aanvaard te zijn.    
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Maar ongelijk is er pas  
door wat ik ervan vind...  
   
Jan is Marij niet  
en Marij is geen Jan  
hij kan goed vissen  
en zij is niet te missen  
bij drie in de pan.  
   
Wat is een verschil  
en wat is ongelijk?  
Een verschil bestaat gewoon  
dat weet ieder kind  
maar ongelijkheid is er pas  
door wat ik ervan vind ...  
   
Want iemand die goed rekent  
dat vinden wij een wonder  
en iemand die alleen graag tekent  
die krijgt op zijn donder.  
Maar iemand die kan rekenen  
die is toch niet meer waard  
dan iemand die kan tekenen  
of heel goed spijkers slaat?  
   
Wat is een verschil  
en wat is ongelijk.  
Een verschil bestaat gewoon  
dat weet ieder kind  
maar ongelijkheid is er pas  
door wat ik ervan vind...  
   
Mensen zijn niet ongelijk  
en meer en minder waard  
maar om de verschillen die er zijn  
worden ze zo gemaakt:  
die is stom en die is gek  
en die krijgt minder geld  
en als je ook nog baanloos bent  
dan ben je uitgeteld!  

 
Vreemdeling    
Vreemdeling, verdwaald in de mist.  
Eenzaam staat daar de struik, ligt de steen.  
Geen boom ziet, dat er nóg een is.  
En ieder mens is alleen.  
   
Vrienden waren ooit om mij heen,  
toen ik zag in het licht wat ik wist.  
Met de wereld van toen verdween  
gezicht na gezicht in de mist.  
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Het is waar: geen mens wordt ooit wijs  
die het donker niet kent in zichzelf,  
dat zo onontkoombaar verrijst  
en alles scheidt met geweld.  
   
Vreemdeling, verdwaald in de mist.  
Al wat leeft gaat in eenzaamheid heen.  
Niemand weet wie een ander mens is.  
Want ieder mens is alleen.    
Hermann Hesse  
  
 

 
Broeder van ons    
Jezus als brood  
zijt Gij door de wereld gegaan,  
als licht hebt Gij U uitgedeeld,    
goede herder, mens onder mensen,  
broeder van ons - als een lam  
zijt Gij ter slachting geleid,    
ons leven hebt Gij geleefd,  
ons lot hebt Gij gedeeld,  
onze dood zijt Gij gestorven,    
wij mensen leven voor onszelf,  
wij misgunnen elkaar het geluk,  
slechte herders zijn wij,    
andermans nood doet ons deugd,  
zijn pijn is onze genezing,  
zijn dood ons brood,    
o Heer, erbarm U over ons,  
wij leven ons eigen leven,  
sterven wij ons eigen dood?  

 
Genesis  
Bomen  
roepend om een naam  
dieren  
hijgend naar een stem  
schepping  
happend naar adem  
schepping  
kreunend om voltooiing  
langzaam word ik Adam  
roep namen om me heen  
ga rond met mijn adem  
geef mijn stem  
mijn hart aan al wat leeft  
langzaam word ik Adam  
tong der schepping  
het verlossend woord  
langzaam word ik mens  

 
Stad    
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Wereld van steen  
aarde onder de voet gelopen  
nergens vaste grond  
   
maar woorden  
gaan over en weer  
   
wereld van steen  
je wordt er koud van  
je hapt naar adem  
   
maar handen die strelen  
kinderen die spelen  
wereld van steen  
maar mensen  
warm van liefde  
stenen worden brood  
straten bloeien open  
flats gaan ademen  

 
Dominee    
Een herder is hij  
een man van woorden  
een mens onder mensen  
   
behoedzaam  
noemt hij hun naam  
spreekt hij hen uit  
   
naar het droge  
het lieve zinsverband  
de lieve vrede  
   
zondags  
klimt hij in de boom  
gevaarlijk spel  
   
maar het moet  
het verhaal verteld  
het hoge woord eruit  
   
hij is ademloos  
veel wind gevangen  
hij beeft als een riet  

 
Het lied van de bomen    
Leven als de bomen,  
trouw en aardsgezind,  
bij het water wonen,  
leven van de wind.  
   
Hemelhoog geloven,  
leven uit één stuk,  
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ademnood te boven,  
onverdeeld geluk.  
   
Leven als de bomen,  
God heeft hen geplant,  
leven om te loven,  
leven uit Gods hand.  
   
Op de lente hopen,  
weten van de herfst,  
dromen van de zomer,  
leven dat niet sterft.  
   
Toevlucht van de vogels,  
schaduw, onderdak,  
huis van mededogen,  
liefde wijdvertakt.  
   
Leven als de bomen,  
zingen voor je God,  
levenslang geloven,  
vaste voet aan grond.  

 
Mijzelf    
Geloven dat ligt mij niet  
m'n handen staan er niet naar  
m'n hart klopt er niet naar  
je leeft maar boven je macht  
je gaat maar in tegen de draad van je bloed  
je snijdt jezelf maar de pas af  
gelovend ben ik een vis op het droge  
een vogel zonder vleugels  
een man zonder gezicht  
je gaat er onderdoor  
je slaat de hand aan jezelf  
je maakt van je hart een moordkuil  
nee geloven ligt me niet  
ik wil wat voorhanden is  
God is mij te ongrijpbaar  
ik wil iets naar mijn hart  
God is mij te riskant  
wie gelooft verloochent zichzelf  
alle menselijks is hem vreemd  
hij is een schimmige gestalte  
zijn handen zijn geen handen meer  
zijn hart is geen hart meer  
hij houdt op mens te zijn  
nee het ligt me niet geloven  
ik doe maar liever gewoon  
ik blijf maar liever mezelf.  

 
Mens    
Geloven  
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een naam is over je uitgesproken  
een adem door je heen gegaan  
een stem bracht je ter sprake  
langzaam word je verstaanbaar  
bloei je op tot een lied  
geloven  
een hand is op je gelegd  
je bent in beslag genomen  
een genezing is begonnen  
langzaam krijg je gestalte  
word je een lichaam van licht  
geloven  
een oor heeft je opgevangen  
je bent ter harte genomen  
langzaam begin je te leven  
word je gereed tot liefde  
geloven  
een oog heeft je ontdekt  
een blik je aan het licht gebracht  
langzaam ga je glanzen van aanzien  
word je onmiskenbaar  
o God ik geloof  
uw adem heeft mij bewogen  
langzaam word ik vrij voor U  
langzaam word ik mens.  

 
Ik word ouder... van gestalte en van geest.  
Stijve botten, stramme schouders...  
vroeger ben ik jong geweest.  
   
Ik word minder... minder gaaf en minder rap.  
Allengs ondervind ik hinder bij 't bestij  
gen van de trap.  
   
Ik word 'slechter'... slecht ter been, een slecht  
gehoor, banden worden minder  
hecht... Minder oog en minder oor.  
   
Ik word banger... Bang van hoogte, angst verwart.  
Des te ouder des te langer slaat  
de angst me om het hart.  
   
Ik word brozer... broos van stemming, ijl van klank.  
Langzaam wordt het leven  
vozer... ijler..., tegen wil en dank.  
   
Ik word ouder... van gestalte en van geest.  
Grijze haren, zonder tanden..., vroeger  
ben ik jong geweest.    
Jeroen Zijlstra  

 
OM TROUW    
Wij bidden om trouw. Dat wij ons niet  
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laten scheiden van de liefde Gods  
en dat wij daarom vasthouden aan het  
recht van de minsten.  
Dat wij niet buigen, niet door de knieën gaan  
voor goden zonder hartzeer,  
voor machten zonder mededogen,  
maar dat wij ons blijvend hechten aan die Ene,  
die in ons open houdt de pijn om zijn  
allerliefste mensen die altijd weer in doodsnood zijn.  
Wij bidden om trouw.  
Dat wij blijven aan de zijde van hen  
die vechten voor voedsel en vrede.  
Dat wij met hen de duiven voeren en niet de haviken;  
dat wij daarom geen vertrouwen schenken aan de  
machthebbers in hun gang over lijken,  
maar dat wij wedden op de machtelozen in  
hun hang naar bevrijding.  
Wij bidden om trouw.  
Dat wij de scheiding niet toestaan  
die ons wordt aangepraat:  
de hongerlijders ver van onze tafels  
en de verdrukten ver  
van ons bed. Wij bidden om trouw.  
Dat wij niet scheiden wat onze God verbonden  
heeft. Dat wij niet wegvallen uit de  
liefde van de minsten der mensen.    
Jan van Opbergen  

 
De aangewezen weg    
Wat wij niet kunnen bedenken,  
wat alles te boven gaat,  
God geeft het ons - liefde    
liefde onvergankelijk,  
duurzaam geluk,  
leven voorgoed,    
wij delen in een geheim  
dat ons eeuwig maakt,  
het ene nodige,    
zijn Geest in ons hart,  
vuur in onze ogen,  
warmte in onze handen,    
weg van de liefde,  
de meest onvindbare weg,  
wij zijn vluchtige mensen,  

 
Is God een woord, een vreemd verhaal,  
in onverstaanbaar vreemde taal?  
God is een woord van het begin:  
het blaast de mensen leven in.  
Is God de vrucht van fantasie:  
ik zie, ik zie, wat jij niet ziet?  
God is de oorsprong van het licht:  
Hij geeft de mensen het gezicht.  
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Is God de vlucht voor eenzaamheid:  
een wankel baken in de tijd?  
God is een groot en stil geheim  
zolang wij broze mensen zijn.  
Is God een vraag die niet verstomt  
in ieders hart, in ieders mond?  
God is voor ons levende stem:  
een mensenzoon, luistert naar Hem.  
   
leven langs elkaar heen, zoeken onszelf,  
wij lopen dood,  
weg van de liefde, de aangewezen weg,  
weg naar de ander,  
een gelukkig einde, een gelukkig begin,  
de Geest belooft het ons,  
wie liefheeft is een ander mens,  
een nieuwe schepping,  
hij is de toekomst.  

 
Er is voor wie het weten wil  
een weg naar toekomst uitgezet  
langs palen onder `t maaiveld van het leven.  
Het pad naar morgen maakt me stil,  
maar diep in het leven ingebed  
worden hoop en richting ons gegeven.  
   
Rond middernacht als alles donker is  
daal ik de trappen af naar ons verleden.  
De diepe kerkers zijn nog zonder licht  
Ik schuil een wijle; in een vensternis  
heb ik gehoopt, heb ik gebeden?  
De poort naar morgen voelt niet langer dicht.  
   
In stil gebed is er die Ander.  
Juist dan ervaar ik diep verbond;  
op tonen van de leegte valt de stilte in.  
God en mens gaan met elkander;  
waar ik mijn diepste wortels vond  
ligt gisteren naast nieuw begin.  

 
Waarom moet toekomst eruit zien als een geëffend pad?  
Gods toekomst is een kruisweg.  
Langs de kant van de weg staan teksten als:  
Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen,  
wie zijn leven - daarentegen - wil verliezen, zal het vinden.  
Toekomst is verleden  
Winst is verlies  
Dood is leven  
   
Je weet niet waar je uitkomt  
als je je laat leiden door die mens.  
In elk geval bij je eigen bron, waaruit je kracht kunt putten om n  
mens te worden en anderen meer mens te maken.  
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Eerder bij de arme dan bij de rijke.  
Niet bij de grote, maar bij de kleine;  
niet bij de sterke, maar bij de kwetsbare.  
En tenslotte: niet bij de dood, maar bij het leven.    

 
De dromen voor de toekomst zijn als regen;  
de verdamping van onze wensen die we opzenden naar boven  
Ze komen terug als regen die we opvangen,  
met onze eigen handen.  
   
De toekomst is niet meer wat zij geweest is.  
De toekomst is wat geweest is  
en wat daaruit worden kan.  
Een sprong in het duister.  
Een sprong in het licht.  

 
Puinroos    
Na vijftig jaar is zij bij haar man weggegaan.  
Zoals zo vaak was drank de oorzaak  
van een jarenlange lijdensweg,  
die onvermijdelijk op scheiding uit moest lopen.  
   
Wat overblijft zijn herinneringen aan de tijd,  
dat alles nog goed was.  
Naast een leeg en contactarm bestaan,  
want ook vele goede vrienden laten het afweten;  
de pastor heeft het druk  
en de familie laat je links liggen.  
   
En telkens die herinneringen.  
Ongemerkt worden ze het ideaal    
waarnaar je blijft verlangen  
op de puinhopen van je bestaan.  
   
`Ik dacht dat het alleen maar goed kon komen,  
als alles was als vroeger.  
Pas toen ik dat durfde los te laten is er voor mij  
- heel geleidelijk aan -  
een nieuwe toekomst begonnen.  
Eerst moest ik de moed hebben  
te erkennen dat vroeger voorbij is.  
En dat mijn nieuwe toekomst moest groeien  
uit wat er over is.'  
   
Pas toen kon zij nieuwe contacten leggen  
zinvolle bezigheden vinden,  
haar huis en haar leven anders inrichten.    
Volmaakt wordt het nooit meer,  
maar soms bloeit er  
in erbarmelijk slechte omstandigheden  
ook een bloem.    
Als je op die bodem durft te vertrouwen,  
dan pas kan de puinroos bloeien.  
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Vandaag zouden ze vijftig jaar getrouwd zijn,  
maar precies een week geleden hebben we vader begraven.  
Wat een feestdag had moeten worden,  
werd een rustige maar zeer intense familiebijeenkomst.  
Want zulke dagen zijn wel moeilijk,  
vooral als je er tegenaan kijkt.  
Maar op de dag zelf slepen de onderlinge solidariteit  
en de saamhorigheid je erdoor.  
In een stille avondmis, zonder zang,  
dachten we na over de talenten die je  
als (klein)kind van je (groot)ouders krijgt.  
Op jouw beurt mag jij er aan meewerken.  
Opeens was duidelijk dat het grootste talent  
misschien wel de eenvoud is  
waarmee gewone mensen in het leven staan;  
de vanzelfsprekendheid waarmee je ouders  
vijftig jaar lang  
elkaar en hun gezin trouw zijn geweest;  
het werk van hun handen  
waar ze dag in dag uit  
voor anderen hebben gezorgd;  
de liefde, die ook door moeilijkheden heen  
stand hield.  
Dat is meer waard dan wat smaakmakers  
van onze moderne cultuur  
je proberen bij te brengen.  
Want daar kun je echt verder mee.  

 
Ik ben afgelopen nacht begraven,  
in een donkere kuil gegooid, zonder jou.  
Die droom bedreigt me.  
Zo ben ik geraakt en aangetast,  
dat gisteren morgen wordt.  
Waar staat mijn geboortehuis voor de toekomst?  
Geluk heeft te maken met ongeluk;  
het is iets van buiten af,  
zoals mij mijn verleden werd ontnomen,  
zo kan mij de toekomst gegeven worden.  
Wil je mijn laat geluk bewaren?  
Wil je bij me zijn als ik sterf?  
Ik wil je vertrouwen.  

 
Cantiek    
Diep in de wei hangt een grote ster  
de nacht straalt koud en de reis is ver,  
maar 't is die reis en die koude waard  
een Maagd heeft daar een kindje gebaard.  
Dat kindje, dat is Gods eigen Zoon  
nooit was een kind op aarde zo schoon.  
Kom laat ons gaan en talmen niet,  
Hoort! Over de velden valt een lied:  
"Glorie aan God en de menschen vree".  
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Wij gaan met de kleine herders mee.    
Jacques Benoit  

 
Christus' geboorte    
Hij werd in het midden der barre nacht  
in bloed en pijnen op d'aard gebracht.  
Daar was geen luier of geen doek of zo  
de moeder dekte Hem toe met stro.  
En zelve rillend van koorts en kou  
peinsde hoe ze Hem voeden zou.  
En toenj - een ster was hun voor gegaan  
klopten drie wijzen ter poorte aan.  
De eerste bracht Hem, symbool van leed,  
als offerende een bloedrood kleed.  
De tweede bode van smaad en hoon  
brachr Hem een staf en doornenkroon.  
De derde, gebukt onder 's werelds wee  
zeulde het kruis op de schouders mee.  
Ook waren de herders opgegaan  
zij voerden een duistere kudde aan.  
Eind'loze rij van 't gesmade ras  
dat aan de arbeid geketend was.  
Aan d'arbeid verkocht voor luttel geld  
eeuwen al leeg'rend in Efrata's veld.  
Spiedend aan iedere horizont  
of het ook zijn Verlosser vond.  
En geen die zijn koning iets schenken kon.  
Zij smeekten slechts Kyrie Eleison.  
En Hij, verheerlijkt in hemelsch licht  
heeft van de kribbe zich opgericht.  
bood hun in opperste liefde aan  
al wat Hij had: Zijn naakt bestaan...    
Freek van Leeuwen  

 
Wat heb je gedaan  
dat je in mijn dromen  
terecht moet staan  
voor een tribunaal  
van onverzettelijke partizanen?  
   
In het holle licht  
buigen hun moede gezichten  
zich over de tafel  
met het bewijsmateriaal:  
koperen munten  
en een half verbrand papier,  
omkrullend aan de randen.  
   
Wat heb je gedaan  
dat ik tevergeefs  
mijn armen om je heensla,  
roepend: hij is geen verrader!  
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In het raam zonder uitzicht  
verschijnt een soldaat,  
het geweer in de aanslag.    
Wat heb je  
je aangedaan?  

 
JIJ: Een onttroonde tyran  
rusteloos ronddraaiend  
in je gerieflijke huis  
tussen de boeken en de schilderijen  
en het geruisloze bestaan  
van planten.  
   
En ik: je spotzieke hofnar,  
ontboden tot vermaak,  
geliefkoosd en afgestraft  
omdat ik me niet kan onderwerpen  
aan je schijnbewind.  
   
Soms luisteren wij samen  
naar de wind aan het raam  
die ons roept met de stem  
van het heelal.  
   
Hoe lang nog  
houdt de angst in je ogen  
ons gevangen?  

 
Vluchteling    
Maar ik ben geen vluchteling  
want ik ben niet gevlucht  
ik ben weggewaaid  
als een blad van een boom  
er is in ons land  
een verschrikkelijke wind opgestoken  
een wind vol vuur en verkrachting  
en op 'n dag  
op een dag die ik me niet meer herinner  
op een dag die ik me niet meer durf te herinneren  
ben ik weggewaaid  
wie zou er uit zichzelf vluchten  
wie zou er uit zichzelf  
z'n eigen huis  
z'n eigen stad  
z'n eigen land  
z'n eigen familie in de steek laten  
en dan ergens aankomen waar je niet welkom bent  
vluchtelingen zijn nooit welkom  
dat weet iedereen  
dat heeft de geschiedenis al zo vaak bewezen  
waarom dan een langzame dood  
in een vreemd land  
als je op de drempel van je eigen huis  
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ook kunt sterven  
vluchtelingen bestaan niet  
er bestaan alleen weggewaaide mensen  
mensen die door de wind over de wereld zijn geblazen    
Ad de Bont  

 
De schepping    
God schiep het licht op een hemelse wijs.  
't Was avond en morgen: de eerste dag.  
En op aarde de wolken, wit en grijs.  
't Was avond en morgen: de tweede dag.  
God schiep het land uit de zee en toen was  
er plaats voor de bomen, de bloemen, het gras.  
En alles was goed, toen de Heer het bezag.  
't Was avond en morgen: de derde dag.  
   
God schiep de sterren, de zon en de maan.  
't Was avond en morgen: de vierde dag.  
En de vogels en de vissen zijn ontstaan.  
't Was avond en morgen: de vijfde dag.  
God schiep het wild en het goedige vee;  
Hij maakte de mens en zij leefden in vree.  
En alles was goed, toen de Heer het bezag.  
t Was avond en morgen: de zesde dag.  
   
Hemel en aarde en al wat er is -  
en God heeft gerust op de zevende dag -  
zijn geroepen uit leegte en duisternis.  
En God heeft gerust op de zevende dag.  
God gaf de mensen het woord in de mond  
en zij gaven namen aan al wat bestond.  
En alles was goed, toen de Heer het bezag.  
't Was avond en morgen: de zevende dag.    
Jan Wit  

 
Nieuwjaarswens    
Niet dat geen wolk van lijden over je heen zal komen -  
niet dat je toekomstige leven altijd over rozen zal gaan -  
niet dat je nooit een traan van verdriet zult laten -  
niet dat je nooit pijn zult voelen -  
nee, dat alles wens ik je niet!  
Mijn wens voor jou is,  
dat je altijd de gouden herinnering aan elke rijke dag  
van je leven zult bewaren -  
dat je dapper zult zijn in het uur der beproeving,  
wanneer het kruis op je schouders wordt gelegd,  
wanneer de berg die je moet beklimmen te hoog lijkt  
en het licht van de hoop oneindig ver weg -  
dat elke gave die God je geschonken heeft  
zal groeien en ertoe zal dienen  
de harten van wie je lief hebt met vreugde te vullen.    

 
advent    
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In deze laatste week van de advent zou  
het moeten gaan sneeuwen: ieder jaar  
zijn het dezelfde dingen waar je naar  
verlangt. Dus sneeuwt het niet; maar  
alles went.  
   
Je steekt de kaarsen aan op het dressoir  
en denkt aan alle doden die je kent.  
terwijl je wacht op een gemist moment  
schuiven de dagen naadloos in elkaar.  
   
Je poogt je tegen beter weten  
in iets te herinneren wat er niet was,  
omdat wat weg is diepte heeft en zin.  
   
Je draait muziek, drinkt thee,  
je leest een boek dat je ook lang geleden al  
eens las. Maar alles is  
onachterhaalbaar zoek.    
Jean Pierre Rawie  

 
Sprookjes    
We zijn teveel met sprookjes opgegroeid  
waarin ze lang en heel gelukkig leven  
dat wordt ons met de moedermelk al ingegeven  
en niet zo een twee drie maar uitgeroeid  
   
Sneeuwwitje, Assepoester en Roodkapje  
't kwade wordt gestraft, de deugd beloond  
de liefde met een huwelijk bekroond  
jij bent een kind, je weet nog niet zoveel  
maar de moraal die snap je, .snap je, snap je.  
   
In feite zijn 't maar vertelseldromen  
en dromen zijn nou eenmaal vaak bedrog  
ze blijken maar voor zelden uit te komen  
en desondanks geloven we ze toch  
Sprookjes!  
   
Je trapt er dan ook onbekommerd in  
je bent niet voorbereid op de misère  
jou sprookje heet gezinnetje en top-carriëre  
een koning met z'n sprookjeskoningin.  
   
Maar alle sprookjes eindigen bij voorkeur  
maar jij denkt dat 't jouwe pas begint  
en elke generatie staart zich blind  
op het geluk dat open bloeien zal  
achter de eigen voordeur    
In feite zijn 't maar vertelde dromen  
en dromen zijn nou eenmaal vaak bedrog  
ze blijken maar zo zelden uit te komen  
en desondanks vertellen we ze toch.  
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We zijn teveel met sprookjes gek gemaakt  
de mythe van een lang gelukkig leven  
blijkt vaak in de praktijk een dubieus gegeven  
waar menigeen door in verwarring raakt.  
   
Toch kunnen we niet zonder sprookjes leven  
we blijven altijd toe een beetje kind  
en hopen dat 't goede overwint  
en dat is lief, en ook naïef  
maar 't blijft een een nobel streven    
Robert Long  

 
Hoe het na de opstanding verder gaat    
De vrouwen op die eerste dag  
zijn door de tuin gelopen  
met schrik: het graf was open  
alleen de tuinman die men zag.  
   
De vrouwen lieten daar het graf  
met blijdschap: er was leven!  
Ze zagen het maar even,  
maar niemand nam hen dat meer af.  
   
Die vreugden vrees en wankele moed  
zijn eeuwenlang gaan duren.  
Geen Thomas, geen structuren  
verhulden ons dat zicht voorgoed.  
   
Jij, die de weg nu met mij gaat,  
door nacht of mist moet lopen,  
hou vol! En laat ons hopen  
omdat de Tuinman ergens staat.    
Gonny Luijpers    
  
 
 

 
Licht  en schaduwzijde    
Op een morgen glinsteren de grashalmen  
vol dauwdruppels:  
de bomen leken wel kristallen luchters;  
de bloemen parelden in 't zonlicht.  
Samen riepen ze tot de zon:  
'Hoe groot en verheven is uw hoogheid, o Zon!  
Van u hang af het lot van ons allen'.  
   
De zon knipoogde naar de flonkerende boom,  
de parelende bloemen en de grashalmen en zei:  
'Jullie hebben gelijk. Mijn invloed is groot.  
Maar vergeet niet hoe moeilijk 't voor mij is,  
alles juist te zien en te beoordelen.  
Ik zie van alles alleen de zonzijde;  
de schaduwzijde van al wat bestaat,  
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blijft mij verborgen'.  
  Dorosmay Janos  

 
Zoeken naar liefde    
Ik zocht naar de liefde in een rode roos  
ik zocht naar de liefde in een groene boom  
maar de roos die had doornen en de boom bleek een kruis  
het werd een mislukking, ik was nergens thuis.  
Maar de liefde hield mij gevangen.  
   
Ik zocht naar de liefde in een vriendelijk gezicht  
ik zocht naar de liefde als in een gedicht  
maar mensen vertelden, wij zoeken het ook  
en veel mooie woorden gingen op als in rook.  
   
Toen kwamen verhalen die ik nooit had gehoord  
van God die Zijn zoon gaf, Hij hield aan Zijn woord,  
Hij wilde mij redden en maakte me vrij  
Hij vult mijn verlangen, nu hoor ik erbij.  
Want Zijn liefde maakt me vrij.  

 
Herkenning    
Als het donker wordt gaan veel mensen verloren  
als het donker wordt zijn de tranen te horen  
dit stil verdriet verbroken lied  
dissonant als in een tekst zonder woorden.  
   
Tijd staat even stil, maar de uren verstrijken  
tijd staat even stil zonder verder te kijken  
ik ben alleen zoek om me heen  
naar een lichtpunt op mijn pad levensadem.  
Nieuwe hoop breekt aan, ik wil U verstaan  
U bent onze kracht, die de pijn verzacht, neem mij mee.  
   
Nu ik U herken voel ik rust en vertrouwen  
nu ik U herken wil ik verder gaan bouwen  
na ieder dal ja overal  
loopt U mee en duwt mij voort zonder vragen.   

 
In donkere dagen    
Mijn God, soms maakt het leven me zo bang.  
Soms voel ik me zo nameloos alleen...  
Er is geen mens bij wie ik schuilen kan.  
Mijn God, het is zo donker om me heen!  
Is dat uw stem Heer, die ik hoor?  
"Vrees niet, ik ging dit zelfde leven door!  
en in het duister der verlatenheid  
doorleed ik ook jouw eenzaamheid!'  
   
Maar Heer, het leven maakt mij soms zo moe,  
zo eind'loos moe, dan kan ik haast niet meer.  
Wat is de zin van alles wat ik doe?  
Ik weet het niet, ik ben zo bang o Heer!  
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Is dat Uw sten Heer, die ik hoor?  
"Vrees niet, ik draag je zelf het leven door,  
de raadsels zul je straks verstaan.  
Kom nu mijn kind, achter Mij aan!'  
   
Maar Heer, die donk're oorlogsdreiging dan?  
De angst benauwt me keer op keer.  
En om de kinderen ben ik zo bang,  
hun toekomst is zo angstig donker Heer!  
Is dit Uw stem Heer, die ik hoor?  
"Wees maar niet bang, Ik ga toch voor?  
in elke pijn, in elk verdriet  
ben ik erbij, heus, vrees maar niet!"  
   
Maar Heer, mijn zwarte zonden dan?  
Zo vaak heb ik U pijn gedaan...  
Ja Heer, daarvoor ben ik het meeste bang  
dat ik eens oog in oog met U zal staan.  
Maar 't is Uw stem Heer, die ik hoor:  
"Mijn kind, daar stierf Ik immers voor!  
Kom toch mijn kind, achter mij aan,  
want al je schuld is weggedaan!"  
   
"Kom dan mijn kind, hier is Mijn hand,  
Ik leid je naar het Vaderland!"    
Dien de Haan  

 
Een beetje liefde  
kan als een druppel water zijn  
die een bloem de kracht geeft  
zich weer op te richten  
   
Een beetje liefde  
kan een mens genezen!  
   
Een mens genezen  
is hem helpen  
de verloren moed terug te vinden  
   
Maar dan door je mond  
zal de liefde spreken  
door de zachtheid van je handen  
de tederheid van je gelaat  
en de aandacht van je hart!  

 
Voor allen Heer, die eenzaam zijn,  
Voor allen die U zijn vergeten,  
Voor allen die zichzelf zo klein,  
zo hooploos onbelangrijk weten,  
Voor ieder die geen blijdschap kent,  
Voor elk, die onder druk moet leven,  
Voor ieder, wie Gij ‚‚n talent,  
Geen tien talenten hebt gegeven,  
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Voor allen, die met scherpe tong,  
De ander ondoordacht bezeren,  
Voor ieder, die in lang niet zong,  
Voor elk, die 't liefste moet ontberen,  
Maar ook voor allen, die zich rijk  
beschouwen, op zichzelf vertrouwen,  
Voor allen, die een sterke dijk  
van baat rondom hun harten bouwen....  
Voor allen bid ik U, o Heer,  
Vooral voor hen, die zelf niet vragen;  
En ook mijzelf bid ik steeds meer  
of 'k blij en dapper 't kruis mag dragen.  

 
Niet morgen, nee, dan  
zullen ze ons hebben verminkt.  
Nu moet het gebeuren,  
zeg aan iedereen  
dat het nu moet gebeuren.  
Zonder handen:  
hoe zouden we morgen slaan?  
Zonder tong:  
hoe zouden we morgen schreeuwen?  
Nu moet het gebeuren,  
niet morgen, nee!  
zeg aan iedereen  
dat het nu moet gebeuren.  
Niet morgen, nee:  
nu nu.    
Alfonso Murriagui  

 
GEZICHT    
Geloven is een diep en zeker weten  
dat wij niet alleen zijn hier  
niet verloren, zonder uitzicht.  
Want wie luistert naar de stilte  
weet de weg.  
Gehoorzaam tot het uiterste  
het donker in gaan en het niets  
de leegte aanzien, het verdriet,  
je overgeven aan wat komt...  
en dragende armen zijn onder je  
God krijgt gezicht  

 
BEZINNING    
Hoe beter je  
naar buiten kijkt,  
hoe meer je  
van binnen ziet.  
   
Hoe stiller je  
naar buiten luistert,  
hoe meer je  
van binnen hoort.  
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Hoe eerbiediger je  
met buiten omgaat,  
hoe hartelijker  
je van binnen wordt    
Peer Verhoeven  

 
DE ENIGE    
Kom tot jezelf  
Luister naar de stilte  
je weet niet wat je hoort;  
zoek de leegte  
je weet niet wat je ziet.  
   
Haal niet binnen  
alwat je halen kunt;  
schraap de aarde niet  
kaal uit alle macht;  
je houdt niets over:  
   
Laat je niet  
op sleeptouw nemen;  
laat je door  
niemand overschreeuwen;  
ontloop jezelf niet.  

 
GEDACHTE    
Zouden bloemen weten  
hoe mooi ze zijn  
en hoeveel ze ons  
te zeggen hebben?  
   
Zouden bomen weten  
van hun takken en tooi  
en van het nest  
in hun kruin?  
   
Zouden vogels hun  
lied en zingen horen  
en beseffen wie ze  
er mee plezieren?  
   
Zou de aarde voelen  
dat al wat bestaat  
uit en van haar leeft,  
dat zij moeder is?  
   
Zouden de mensen  
niet moeten weten  
dat ze samen een  
van hart en ziel zijn  
en in dood en leven  
gekend gedragen worden  
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door de liefde?    
Peer Verhoeven  

 
UITNODIGING    
Elke dag is een uitnodiging  
om goed te zijn voor jezelf  
om jezelf te bouwen.  
Elke dag is een uitnodiging  
om jezelf te oefenen  
in waardering voor dit leven,  
in waardering voor je kunnen.  
Elke dag is een uitnodiging  
om je te verwonderen  
over zoveel goeds in anderen,  
over zoveel verlangen naar liefde.  
Elke dag is een uitnodiging  
om tijd te nemen voor zorg,  
om aandachtig te leven.  
Elke dag is een uitnodiging  
om elkaar te bemoedigen,  
om te bouwen aan een wereld  
van liefde    
Marinus van den Berg  

 
Er is licht, er is donker  
en het is goed.  
Licht om  
wat groeit en bloeit  
met kleur te zien spelen;  
donker om  
aan de hemel  
sterren te zien flonkeren.  
Leef en bid  
met dag en nacht mee.  
   
Er is zomer, er is winter  
en het is goed.  
Zomer om naar buiten  
en op pad te gaan;  
winter om  
met alles om je heen  
op adem, tot rust te komen.  
Leef en bid  
met de seizoenen mee.  
   
Er is spreken, er is zwijgen  
en het is goed.  
Spreken om  
te zeggen waarvan  
hart en hoofd vol zijn;  
zwijgen om  
te beleven wat  
geen woord zeggen kan.  
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Leef en bid  
met alle leven mee.  

 
TAAL VAN EEN MINNAAR    
Woorden die vonken.  
Vlammen, verwarmen,  
woorden die zingen,  
strelen, omarmen.  
   
Woorden van vrede,  
vrijheid, genade,  
woorden die helen,  
voeden en laven.  
   
Woorden voor mensen,  
mensen tot zegen,  
woorden vol toekomst,  
taal van Godswege.  
   
Eenmaal gsproken,  
teder en hevig,  
taal van een minnaar,  
woorden voor eeuwig.    
Hans Bouma  

 
ZEGEN  
Dat je vertrouwen ondervindt  
op de weg die voor je ligt,  
dat je open staat  
voor alle door God gezonden signalen,  
en dat je altijd zult weten  
dat Gods vrede zeer nabij is.  
Want God zegt:  
Ik ben voor jullie  
om je de weg te wijzen.  
Ik ben naast je  
om je voor gevaren te behoeden  
en je in mijn armen te sluiten.  
Ik ben onder jullie  
om je op te richten  
als je valt en blijft liggen.  
Ik ben in jullie  
om je met vreugde te vervullen.  
En ik ben over je om je te zegenen.  

 
HET VERLOREN SCHAAP ZINGT ZIJN PSALM    
Was ik een schaap,  
was hij mijn herder.  
Was ik een schaap,  
bracht hij mij verder.  
   
Hij wist waar groen grasland was  
en fris helder water.  



303 
 

Als ik weg wilde lopen  
gaf hij mij een tik met zijn stok.  
En was ik zoek,  
ging hij mij zoeken.  
Was ik stom  
ging ik verdwalen,  
hij keerde om  
om mij te halen.  
   
Ik was niet bang  
want hij was bij mij.  
Al moesten we langs  
smalle enge paden,  
ik durfde best,  
want leeuwen en wolven  
jaagt hij de stuipen op het lijf.  
Wie kwaad wil doen  
die lacht hij vierkant uit.  
   
Ik voelde mij goed,  
kon op hem bouwen.  
Ik kreeg weer moed,  
had weer vertrouwen.  
Hij moedigt mij aan,  
en maakt mij dapper.  
Met hem erbij lukt het mij  
alle dagen van het leven.  
   
Was ik een schaap  
dan wist ik het wel.  

 
VRIENDSCHAP    
Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen  
Ik wil zo graag eens weten wat jou boeit  
Ik weet niet waar ik jouw aandacht mee kan vangen  
Of waar jouw hart, verstand en ziel voor gloeit  
Je kunt toch soms zo opgesloten kijken  
Zit je dan vast of voel je je alleen?  
Ik weet dan niet hoe ik je kan bereiken  
Vliegt er dan ook van alles door je heen  
   
Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen  
O lieve God, hoe kom ik dichterbij  
Ik kan je niet zo volgen op je gangen  
Kom ik bij jou, dan ga je weer opzij  
Hoe zou ik toch daar doorheen willen breken  
Wat is het waard dat jou het meeste zegt  
Ik heb het al van elke kant bekeken  
En merk steeds meer ik raak aan je gehecht  
   
Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen  
Het liefst wil ik dat je open bloeit  
Dat er een gloed komt op je beide wangen  
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En dat je naar het Grote licht toegroeit    
Els Kolleman  

 
IK ZIE DE HEMEL OPEN GAAN    
Ik zie de hemel open gaan,  
de aarde in het licht  
van mensen die elkaar zien staan.  
Gods eigen aangezicht.  
   
Ik zie de wereld omgekeerd,  
het laagste bovenaan,  
het ongeziene in het licht,  
uit niets groeit Gods bestaan.  
   
Ik zie het lang beloofde land  
waar alles wordt gedeeld,  
van grond tot licht,  
van steen tot brood  
wij zijn Gods evenbeeld.  
   
Ik zie een stad van puur kristal,  
De leugens zijn voorbij.  
Wij leven in doorzichtigheid,  
Gods waarheid leven wij,  
   
Ik zie de aarde vol sjaloom,  
de ongeest weggeleefd!  
Ontmaskerd staan wij voor elkaar,  
en zie, de vrede leeft.  
Jan van Opbergen  

 
OREN  
God heeft vast en zeker heel veel oren om de woorden   
en de taal van alle mensen  
te kunnen horen.    
Tel de oren van iedereen die leeft en je weet hoeveel oren God heeft.    
Marcel Zagers  

 
GEEN KUNST  
Tot niets verplichtende  
dromerijen, mijmeringen,  
fantasieën, met de rug in het gras -  
dat is geen kunst.  
   
Dromen hebben,  
uitzicht zien en visioen  
hoog houden terwijl je rechtop in de  
werkelijkheid staat, dat is een kunst.    
Jan Ruyter  

 
TUSSEN DE STENEN    
Er was eens een bloem die, niemand weet waarom,  
opschoot tussen de stenen.  
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Er kwam een man voorbij. Hij bewonderde de schoonheid  
van de bloem, dankte God voor haar en ging verder.  
Die nacht stak er een storm op en de bloem stierf.  
   
Er was eens een bloem die, niemand weet waarom,  
opschoot tussen de stenen.  
Er kwam een vrouw voorbij. Ze bewonderde de  
schoonheid van de bloem en dacht: ik zal haar mee  
naar huis nemen zodat iedereen haar kan bewonderen.  
Een week later verlepte de bloem.  
   
Er was eens een bloem die, niemand weet waarom,  
opschoot tussen de stenen.  
Er kwam een kind voorbij dat zich met de bloem  
vereenzelvigde: eenzaam geïsoleerd, zonder iemand  
op de wereld. Het kind besloot voor de bloem te zorgen,  
bracht grond en water en de volgende dag wat mest.  
En deze bloem veranderde in een tuin.    
Hector Frisotti  

 
GISTEREN, VANDAAG, MORGEN    
Zie de dag van vandaag,  
God geeft hem aan jou, hij is voor jou,  
zie hem in Hem.  
De dag van morgen is voor God,  
hij is niet van jou.  
Draag de zorg van vandaag niet over op morgen.  
Morgen is voor God: geef hem aan Hem.  
Dit ongeluk is een broos bruggetje:  
als je belast met het gemis van gisteren  
en met de zorg voor morgen,  
bezwijkt het bruggetje en verlies je je draagvlak.  
Het verleden? God vergeeft je dat.  
De toekomst? God geeft je die.  
Zie de dag van vandaag  
in verbondenheid met Hem.  

 
Ik zegen je vorige ogen  
opdat je met je nieuwe ogen  
ons nog liever zou mogen zien  
dan je in dit leven ooit hebt gedaan.  
   
Ik zegen je vorige oren  
opdat je met je nieuwe oren  
nog beter zou verstaan  
dat je in dit leven ooit hebt gedaan.  
   
Ik zegen je vorige mond  
opdat je met je nieuwe mond  
ons er nog liever mee zou mogen  
toespreken en toelachen  
dan je in dit leven ooit hebt gedaan.  
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Ik zegen je vorige handen  
opdat je met je nieuwe handen  
ons nog tederder zou mogen strelen en omhelzen  
dan je in dit leven ooit hebt gedaan.  
   
Ik zegen je vorige voeten opdat  
wanneer ook onze tijd gekomen is  
om door de dood heen te gaan  
je er ons mee tegemoet mag komen  
stralender en gelukkiger  
dan je ooit in dit leven hebt mogen zijn.  

 
GROOTVADER    
jij kwam tot mij  
als uit een ver verleden  
toen treinen nog op stoom  
en kolen reden  
   
jij kwam tot mij  
als uit een ver verleden  
toen paus en bisschoppen  
nog veel gezag bekleedden  
   
jij kwam tot mij  
als uit een ver verleden  
toen studie nog bijzonder was  
en professoren schreden  
   
maar op de avond voor je dood  
verscheen jij in het heden;  
de tijd ontdaan van ballast  
stond nu in schril contrast  
met alle leven in verleden  
   
op dat moment  
zag ik het diepste van je wezen  
in vrede met de dood  
had het leven niets te vrezen  
zo werden wij tot slot bekenden  

 
VERHOORD GEBED    
Ik vroeg om kracht  
en God gaf me moeilijkheden  
om me sterk te maken.  
   
Ik vroeg om wijsheid  
en God gaf me problemen  
om te leren oplossen.  
   
Ik vroeg om voorspoed  
en God gaf me verstand en  
spierkracht om mee te werken.  
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Ik vroeg om moed  
en God gaf me gevaren  
om te overwinnen.  
   
Ik vroeg om liefde  
en God gaf me mensen  
om te helpen.  
Ik ontving niets van wat ik vroeg  
Ik ontving alles wat ik nodig had.    

 
GEEN KIND MEER.    
Je leeft je eigen leven  
wat zij er ook van vindt,  
je bent allang geen kind meer  
al blijf je ook haar kind.  
Je wilt erover praten  
maar niet op haar manier  
je zult haar best verdriet doen  
maar niet voor je plezier.  
Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag?  
En dan opeens dan is ie er, die dag   
   
De dag waarop je moeder sterft,  
de dag die al je dagen  
van dan af aan wat grijzer verft  
al hou je niks te klagen.:  
je hebt je goeie vrienden nog  
die staan je ook dichtbij,  
en als je soms een minnaar zoekt  
dan staan ze in de rij.  
Maar niemand zal meer weten hoe je met je pop kon spelen  
en niemand zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen.  
De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen mag  
en klein de dag waarna je nooit  
meer kind zult zijn.  
   
Wat al die jaren fout ging  
komt dan niet meer terecht  
en wat je nog wou zeggen  
blijft eeuwig ongezegd:  
de machteloze frasen van je genegenheid  
en dat het niet haar schuld was en ook dat het je spijt.  
De dingen die je lang niet zeggen kon en zeggen wou  
en dan zo graag nog een keer zeggen zou   
   
De dag waarop je moeder sterft,  
dat jij wordt losgelaten  
en al haar eigenschappen erft  
die jij zo in haar haatte:  
de scherpe tong, de bokkepruik,  
de zure schooljuffrouw,  
die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou.  
En hoop lijk ook de andere kant: de aardige, de zachte,  
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maar of je die hebt mee-geerft valt nog maar af te wachten.  
De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn,  
de dag waarna je nooit meer kind zult zijn.    
Jan Boerstoel, 1993  

 
VERGEZICHTEN    
Al is mijn stem gebroken  
mijn adem zonder kracht  
het lied op andere lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van uw verlangen  
heeft mij aan 't licht getild.  
   
Ons lied wordt steeds verdragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van Uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruilofsfeest.    
Sytse de Vries  

 
LAAT JE VINDEN  
Verborgen God laat je toch vinden,  
treedt toch tevoorschijn laat je zien.  
Wij zoeken Jou met hart en zinnen  
wij zoeken Jou met hart en ziel.  
Geef ons de kracht die ene stap te doen  
weg van onszelf, Nabije, naar jou toe.    
Marijke de Bruijne  

 
EEN STEM  
Zoals er mensen zijn die zingen,  
niet omdat zij dit willen, maar  
omdat er een stem in hen oprijst, zo  
zijn er ook mensen die geloven, niet  
uit angst en uit hoop op  
beloning, maar omdat zij krachtens  
hun wezen niet anders kunnen.    
Abel Herzberg  

 
We spiegelen ons niet aan pracht en praal;  
we hangen niet aan grote woorden;  
we gaan niet op in een nog veel meer.  
   
We scheppen vreugde in wat goed, en wat mooi is;  
we willen omgaan met wat eerlijk is;  
we zien waarheid in wat sober en bescheiden is.  
   
We vragen niet anders dan in goed vertrouwen  
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en elkaar tot zegen de toekomst in te gaan.  
   
Het zij u en allen hier in volle maat gegeven -  
God, in Uw naam.    
Peer Verhoeven  

 
LIED TEGEN DE ANGST    
Als angsten mij tergen, geen toevlucht mij rest,  
ik, vogel zonder nest, mij niet weet te bergen,  
   
als dagen verzinken in donkere nacht,  
ik totaal niets verwacht en denkt te verdrinken,  
   
laat me dan niet vergeten dat geen mus van het dak,  
geen kind ook hoe zwak valt, zonder Uw weten.    
Joke Forceville-van Rossum  

 
EEN KWETSBAAR MENS    
Verraadt ons aller angst zich niet  
in wie het leven weerloos liet?  
de glasglans stemt de blazer mild  
de kaarsvlam vormt de hand tot schild  
de krokus wijst beton zijn grens  
hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.    
Okke Jager    

 
stamboom    
Bomen hebben wortels  
blad en tak en stam.  
Bomen groeien langzaam  
en hun weg is lang.  
   
Hun wortels vinden voedsel  
in de aarde, sap.  
De stam geeft het door aan  
vrucht en blad en tak.  
   
Mensen hebben wortels  
in 't verleden ver.  
Vinden daar hun oorsprong  
komen langzaam her.  
   
Mensen geven leven  
aan hun takken door.  
Nieuwe mensen leven:  
Zo gaat het steeds maar voort.  
   
Bomen kunnen nimmer  
zonder grond bestaan.  
Raken ze ontworteld  
't is snel met hen gedaan.  
   
Mensen zijn als bomen  
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leven niet alléén.  
Zonder grond en wortels  
leeft geen mens, niet één.  

 
Er kwam een schip    
'Zonder het Woord en de woorden  
zijn Wij een volk dat in  
duisternis wandelt'  
   
Er kwam een schip  
met zeven ruimten  
zwaar van graan  
   
hij ging aan boord  
en schouwde elke  
korrel aan  
   
hij woog haar lang  
aandachtig op zijn  
grote hand  
   
zij kiemden in  
het zachte hart van  
zijn verstand  
   
de hete dag  
de koude nacht bij  
zon en maan  
   
in eenzaamheid  
zo toegewijd het  
graan verstaan  
   
zo was hij grond  
en dorsvloer oven  
van het brood  
   
te eten gaf  
hij leven in de  
geestesdood  
   
en altijd ging  
hij naar het schip van  
ver terug  
   
en kwam weer thuis  
de graanlast op de  
hoge rug  
   
totdat voor kort  
de trouw van lezen  
eindigde  
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de wereld die  
niet hoort hem niet meer  
pijnigde  
   
het schip bad hij  
dat het voor u nog  
binnenloopt  
   
dat gij het graan  
weegt op uw hand heeft  
hij verhoopt  
   
er komt een schip  
met zeven ruimten  
zwaar van graan  
   
het zaad dat door  
uw woord te houden  
lijf mag gaan  
   
het vruchten mag  
en rijpen rijzen  
mag tot brood  
   
dat goed en recht  
mag winnen leven  
op de dood  
   
getrouw gaan naar  
de haven wachten  
op het graan  
   
als gij daar staat  
dan komt het schip en  
legt het aan.    
Herman Verbeek  

 
Taalhuis    
Wij wonen in het huis van de taal  
wij leven van de woorden  
zij zijn ons dagelijks brood.  
- Wij worden gedragen door ons spreken  
en wij zoeken partners voor een gesprek  
zelfs God wordt in ons spreken betrokken  
hoewel de stilte zijn handelsmerk is -  
Wij maken ramen en deuren  
gaan in en uit ons huis  
- de wereld krijgt kleur -  
herinnering en toekomst vallen samen  
wij zien wat we reeds wisten  
voortdurend zijn wij echo  
van een spreken dat ouder is.  
De taal geeft ons niet alleen wonen  
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ons leven hangt ervan af  
want wat zouden dood en leven zijn  
als wij er geen namen aan gaven  
als wij hulpeloos stamelen  
zonder houvast aan woorden  
zonder horizon van verstaan  
zonder afgrond als bedreiging aan onze voeten  
zonder nacht en dag  
zonder zien in lagen, en weten dat het altijd zo zal zijn?  

 
Je bent een gelukkig mens (Matheus 5,1-12)    
Je bent een gelukkig mens,  
als je niet meer wilt hebben  
en zijn dan je aankunt.  
want dan ben je precies  
geschikt voor Gods wereld.  
   
Je bent gelukkig  
als je iets kan betreuren.  
want dan komt er  
ook weer eens een tijd  
dat je blij kunt zijn.  
   
Je bent gelukkig als je goed  
en vriendelijk bent,  
want dan ligt de hele wereld  
voor je open.  
   
Je bent gelukkig als je  
door en door eerlijk bent,  
want daar kun je  
aIles mee bereiken.  
   
Je bent gelukkig als je  
wat voor een ander  
over hebt,  
want dan zullen ze ook wat  
voor jou over hebben  
   
Je bent gelukkig als je je  
steeds zuiver  
weet op te stellen,  
want dan ontdek je God  
achter alle dingen.  
   
Je bent gelukkig als je  
vrede om je heen  
weet te scheppen,  
want dan zeggen ze  
dat je een stukje hemel  
op aarde brengt.  
   
Je bent gelukkig  
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als ze je dwarsbomen  
omdat je goed doet,  
want dat zijn mensen  
die de nieuwe wereld  
opbouwen.  
   
Heb er maar vertrouwen in  
want later  
zul je er voor altijd  
de vruchten van plukken.  

 
Op de goede weg    
Geluk,  
want op de goede weg zijn jullie!  
   
Op de goede weg  
allen die door ellende en verdrukking  
arm aan geestkracht zijn:  
aan hen hoort het elan en het beleid  
van het komend rijk!  
   
Op de goede weg  
allen die zachtmoedig zijn:  
zij erven het land van alles en allen!  
   
Op de goede weg  
allen die zaaien in tranen:  
zingend zullen zij oogsten!  
   
Op de goede weg  
allen die hongeren en dosten  
naar gerechtigheid en vrede:  
zij zullen verzadigd worden!  
   
Op de goede weg  
allen die barmhartig zijn:  
zij zullen ontvangen genade op genade!  
   
Op de goede weg  
allen die zuiver van harte blijven,  
onomkoopbaar en oprecht:  
zij zullen zien wat God voor ogen staat!  
   
Op de goede weg  
allen die vrede zoeken en stichten:  
zij zullen de naam  
'kinderen Gods' ontvangen!  
   
Op de goede weg  
allen die vervolgd worden  
om de gerechtigheid  
en die bespot worden  
vanwege de mensenzoon:  
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aan hen is het komend rijk,  
de toekomst van de rechtvaardigen!    
Jan van Opbergen  

 
Zegen    
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.  
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten  
en om u te beschermen tegen gevaar.  
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.  
De Heer zij in u, om u te troosten als u verdriet hebt.  
Hij omgeve u als een beschermende muur,  
wanneer anderen over u heen vallen.  
De Heer zij boven u om u te zegenen.  
Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid.  
Van Sint Patrick, een Ierse monnik uit de 7e eeuw  

 
Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden.  
De korst van egoisme stukbreken,  
die ons gevangen tracht te houden in ons eigen 'ik'.  
   
Vertrekken, dat is ophouden rondom zichzelf te draaien,  
alsof men het middelpunt van de wereld en van het leven was.  
   
Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten binnen de  
problemenkring van het wereldje waartoe wij behoren;  
hoe belangrijk dat ook mag zijn,  
de mensheid is veel groter -  
en die moeten we juist dienen.  
   
Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden  
zeeen oversteken of supersonische snelheden bereiken.  
Het is in de allereerste plaats, zich opstellen  
voor anderen, hen ontdekken, hun tegemoet gaan.    
Dom Helder Camara  

 
Zegen voor de reis    
God zij met jou,  
ga in vrede,  
je pad ligt open  
God gaat met je mee,  
Hij ruimt alle hindernissen op,  
God zij met jou,  
Hij zal zorg voor jou dragen  
Hij zal in je schaduw lopen  
Hij legt zich bij je neer in jouw slaap  
Hij blijft bij jou,  
God zij met jou,  
Moge jij bij Hem blijven.    
Tutsigebed  

 
Moge de weg zich voor je uitstrekken  
als een glanzend lint,  
moge geluk je begeleiden  
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gezondheid en gunstige wind.  
Moge de zon je mild doorgloeien  
en moge de regen je land weldadig besproeien.  
Tot ziens!  
Moge God je bewaren in de palm van zijn hand.  

 
Opgestaan?    
Wat zou er van hem geworden zijn als hij niet  
was opgestaan op die derde dag hier ver vandaan?    
pijn in het hart van zijn moeder    
ontgoocheling in de ogen van zijn leerlingen  
het vertrouwen rechtvaardig te kunnen leven  
en in vrede zoals in de hemel maar dan op aarde  
dat vertrouwen diep geschokt    
een spoor hooguit in de herinnering van Pilatus  
van diens vrouw van Herodus van de hogepriester  
van een toeschouwer    
een spoor in de geschiedenis van verzet en overgave  
een van de velen? Wat zou er van ons geworden zijn  
als hij niet was opgestaan op die derde dag  
hier ver vandaan?    
Marja Doesburg   

 
Spiegel    
In stromend water wordt geen beeld weerkaatst,  
wel echter in het spiegelend oppervlak van een vijver:  
alleen wie zelf rustig is kan een rustplaats bieden aan  
allen die rust zoeken.    
Lao Tse  

 
Camino    
Leven is op weg zijn,  
bergen beklimmen, waden door rivieren  
bloemen plukken bij maanlicht.  
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,  
een kaars branden tegen de storm,  
op-lopen met anderen of hen dragen,  
brood delen en vieren in de nacht.  
   
Leven is pelgrimeren,  
een tijdlang werken aan de weg,  
een brug bouwen over zwart water,  
rovers verjagen en duivels,  
waken en bidden met zieken,  
doden begraven bij de kapel.  
   
Nooit raken pelgrims thuis:  
'vreemdelingen' vestigen niet.  
wanneer zij eindelijk aankomen,  
weten ze wat ze vermoeden:  
de weg is het doel  

 
Met open handen    
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elke morgen weer  
met open handen  
naarbuiten gaan  
   
je longen volzuigen  
verrukt  
het licht indrinken  
   
kijk de hemel  
dak boven je hoofd  
   
voel de aarde  
grond onder je voeten  
   
elke morgen weer  
naar buiten gaan  
stap voor stap  
   
verbazing  
voor verbazing  
weer mens worden  

 
Drempelgebed    
Aan ons mensen is het toevertrouwd  
de Heer van alle dingen  
te zegenen en te loven.    
Hem, die onze wereld tot schepping wil maken,  
een feest om te leven.    
Hem die zich niet heeft ontzien  
ons in zijn dienst te nemen,  
die zich aan ons heeft toevertrouwd.    
Zij, die ons draagt als een Moeder,  
omringt en bergt in ontferming  
wanneer ons het leven te veel wordt.    
Geloofd zij uw naam!    
Want de dagen van ons werk  
omringt U met uw Sabbath:  
een feestelijk teken van rust  
in een moede wereld van prestatie,  
een uitnodiging tot rechtvaardigheid  
in een wereld van armoede en lijden.    
Wanneer wij in dit uur  
uw heilzame daden gedenken,  
vervul ons dan met een vreugde  
die duurt ook op de gewone dagen.  

 
Weg in de schemering    
Troebel dooft het laatste licht  
de avond nadert  
ik ga alleen  
op het dichtgesneeuwde pad,  
   
dat langs de rotswand af,  
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langzaam steeds stijler,  
kronkelend zich  
naar beneden slingert.  
   
Berken, star door ijs,  
palen, onbewerkt,  
dorens en elzentwijgen,  
een vervallen hek  
   
begeleiden de weg  
in het begin,  
en dan is er slechts  
oneindigheid,  
   
die schemerend groeit  
en hem vaag  
als hij verder ploetert  
in haar duisternis opneemt.  
   
Rijp knarst en sneeuw  
onder mijn schoen.  
Weg, waarop ik sta,  
jou behoor ik toe!  
   
Wie het licht verlangt,  
moet in het donker gaan.  
Wat het schemeren vermeerdert,  
laat het heil ontstaan.  
   
Waar geen zin is te bekennen,  
heerst de zin.  
Waar geen weg meer is,  
is het begin van de weg.    
Manfred Hausmann  

 
Op de berg.    
Mijn vader stapelt stenen op een berg.  
Ik help hem mee.  
Hij heeft mij meegevraagd op deze vreemde reis.  
Veel zegt hij niet, over ons doel.  
Nog zwijgzamer dan anders.  
Mijn lijf doet pijn van onze lange klim.  
Het brood is op dat moeder voor ons bakte.  
Meegaf, voor onderweg.  
Wij hebben nog wat water voor de terugtocht.  
Als die er is.  
   
Ik voel de zware stenen in mijn handen.  
Als ik ze optil ben ik dubbel zwaar. De aarde trekt.  
Waarvoor?  
Voor wie is dit altaar, Vader?  
Dat is de vraag die in mijn hoofd blijft klinken.  
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Vader? Ik noem je zo, maar nu ken ik je niet.  
Je ogen wijken als ik naar je kijk.  
Iets in me zegt me met je mee te gaan,  
tot je het woord vindt dat ons weer bevrijdt,  
Van deze zware stilte.  
   
God zal er wel voor zorgen, zeg je, als ik het vraag.  
   
Ik stapel stenen.  
Het wordt een groot altaar:  
meer voor een mens dan voor een bok of lam.  
Wat ben je toch van plan?  
   
Ik hoor je steunen bij het werk.  
Wat ben je oud al, Vader. Om je mond  
ligt bitterheid. Je ademt zwaar en traag.  
   
Het is genoeg nu, zeg je. Hoog genoeg.  
Je keert je naar mij toe en kijkt mij aan.  
Ik ken je ogen niet en zoek de god  
waarnaar je luistert.  
   
Ga liggen, zeg je en ik ben verbijsterd.  
En ook niet: alsof het raadsel  
van onze reis plotseling vorm krijgt.  
   
Je ogen wijken uit en je stem breekt.  
Mijn zoon, ga liggen, zeg je, en je pakt het koord.  
Nu weet ik dan waarom het  
zo lang moest zijn. Maar dit is moord!  
   
Voorbij je woorden  
roep ik om hulp. Niet meer bij jou. Nooit meer.  
Ik heb geen Vader meer.  
Mijn moeder is een leven ver.  
Ik voel de harde stenen aan mijn rug.  
Mijn schouderbladen, waar zo vaak jouw hand mij leidde,  
zijn weerloos bot.  
Als dit jouw God was, Vader, wil ik een andere God.  
   
De stilte tussen ons is nu te snijden.  
En ja, je hebt een mes, het mes gepakt.  
Mijn hart roept: Abraham. Dan hoor ik blaten.  
Ben ik dat?  
   
Op deze berg, van iedereen verlaten,  
geen kudde of geen herder komt hier grazen, of weiden:  
enkel steen en bramen.  
Maar ik hòòr blaten en de arm, geheven al,  
om kracht te zetten voor de stoot,  
zakt, ontmand, omlaag.  
De hand die op mijn schouder drukt, ontspant.  
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Een man gaat door zijn knieën. Abraham!    
Huil je, vader?    
Een afgod breekt in je.  
Mijn oude vader huilt.  
Hij ligt geknield nu voor de stenenberg  
waarop ik lig gebonden. Het blatend dier  
houdt aan, roept om respijt.  
   
Laat los, je waanbeeld, vader.  
Zei je niet zelf: God zorgt? Ik ben niet kwaad.  
Schimmen van wrede goden trekken weg.  
Ik weet ervan. ‘t is niets.  
Hier leer je sterven. Iets,  
dat moeder beter kan  
dan jij.  
   
En nu begrijp ik beter wat ze zei,  
vòòr we vertrokken.  
Doe wat je vader zegt, en wees niet bang.  
Eén is groter dan hij. 
                                                                          Gemma Pappot, 24 XI 2000  

 
Man van God  
man van gebed  
man van overgave  
man van geloof en liefde.  
   
Man van mensen  
man van de wereld  
man van warme genegenheid  
man vol medelijden en begrip.  
   
Man van vrouwe armoe  
man van volledige onthechting  
man van gehoorzaamheid  
man van volle rijkdom.  
   
Man van mensen,  
man van de wereld  
man van warme genegenheid  
man van medelijden en begrip.  
   
Man van intense vreugde  
die weet wat leven is  
man van vele smarten  
die weet wat lijden is.  
   
Sterft zo'n mens  
gaat de zon onder  
en stijgt een leeuwerik  
luid zingend ten hemel.    
Man van God.  
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Kies dan het leven    
in de pijn die  
de spiegel je doet  
liggen kiemen van  
wedergeboorte  
   
jij bent de kracht  
jij geeft richting  
je kunt naar de hemel  
sprankelen of naar de  
aarde vloeien  
   
de hemel kan wel even  
zonder je die heeft  
je zelf gezonden  
de aarde snakt naar  
de vruchtbare druppels  
van aandacht en dauw  
   
kijk de mensen aan  
er is vraag naar je  
kom terug uit je hemel  
waar lucht zich spiegelt  
op aarde waar  
we je nodig hebben.    
Vera Huijgen  

 
Kleine akte van geloof    
Hopend op meer dan dit:  
hopende op geluk  
de lachwekkend ontroerende bloesem  
die geen vrucht draagt  
   
iedere ochtend een kans  
iedere avond een aanloop  
naar later misschien  
misschien?  
   
en elke dag opnieuw  
verwachten wat niet bestaat  
   
dit weten tot in de polsslag  
dit weten met elke vezel  
en toch?    
en toch.    
Ellen Warmond  

 
Aan wevers waar dan ook    
God zit te wenen  
Het mooie tapijt van de schepping,  
dat zij weefde met zoveel vreugde  
is verminkt, aan flarden gescheurd,  
tot vodden verlaagd,  
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zijn schoonheid versnipperd door geweld.  
   
God zit te wenen.  
Maar zie!  
   
Zij verzamelt de flarden  
om iets nieuws te weven.  
   
Zij verzamelt  
onze flarden van verdriet,  
de pijn, de tranen, de frustratie  
door wreedheid veroorzaakt,  
verpletterd,  
negerend, verkrachtend, dodend.  
   
Zij verzamelt  
de vodden van het ploeteren,  
pogingen van voorspraak,  
initiatieven tot vrede  
protest tegen onrechtvaardigheid  
alle schijnbaar kleine en zwakke  
woorden en daden  
geofferd  
in hoop, in geloof, in liefde.  
   
En zie!  
Ze weeft ze allen  
met gouden draden van jubelzang  
tot een nieuw tapijt,  
een schepping, rijker, mooier,  
dan die tevoren!  
   
God zit te weven  
geduldig, voortdurend  
met een glimlach  
die straalt als een regenboog  
op haar betraande gezicht.  
   
En zij nodigt ons uit  
niet alleen  
onze flarden en vodden van lijden  
en ons ploeteren  
aan haar te blijven offeren.  
   
Maar meer dan dat  
om onze plaats naar haar in te nemen,  
aan het jubelgetouw  
en met haar te weven  
het tapijt van de Nieuwe Schepping.  

 
JOUW NAAM IN DE PALM VAN MIJN HAND    
Er zijn duizenden kerken in de kerk;  
nu hier dan daar, een uur een jaar  
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gebeurt die eeuwenoude droom:  
mensen schrijven elkaars naam  
in de palm van hun hand  
   
en in hun hart het verhaal van Jezus  
die gesproken heeft en voorgedaan:  
alle mensen gaan mij ter harte.  
   
Jouw naam in de palm van mijn hand,  
dat betekent:  
jouw leven is mijn leven,  
jouw vreugde, zorg, hoop,  
angst, verwachting, droefheid,  
woede, teleurstelling en eenzaamheid  
zijn de mijne.  
   
Zoals wij zingen  
als één van ons geboren is:  
'Jij met je naam, kom maar leven,  
we zullen je uit het water halen'.  
   
Zoals wij zeggen  
als één van ons gestorven is:  
'meer dan jouw lichaam  
blijft ons jouw naam'.  
   
Kunnen mensen zo soms een uur bij elkaar  
spreken, bidden, zingen, zwijgen,  
bezig zijn met elkaars leven?  
   
Zijn onze handen groot genoeg  
voor al die namen van  
de armen, de onderdrukten,  
terroristen en slachtoffers,  
de twee miljard die honger hebben,  
vastgeroeste ouders en losgeslagen kinderen,  
de snelheidsduivels en de  
kinderen die spelen op straat?    
We mogen het hopen want in ons hart bewaren  
we het verhaal van Jezus.  

 
STAAN IN DE KRING    
Met lege handen  
heb ik niets te geven.  
   
Met lege handen  
die aarzelen om lief te hebben,  
die breken en slaan,  
kan ik niemand opbeuren.  
   
Maar deze handen  
kan ik aan een ander geven  
om te troosten en te strelen,  
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om meer te dragen  
dan ik zelf dragen kan.  
   
Met deze handen  
kan ik anderen vasthouden  
met liefde en vreugde  
in een kring van liefde.  
   
In honderd handen  
begint de vrede  
en duizend handen  
maken licht werk.  
   
Een kring van mensen  
gebonden aan elkaar  
om op te bouwen wat  
gebroken is,  
om een last te dragen  
die te zwaar is  
voor een mens alleen.  
   
Zo wil ik graag staan  
in de kring van Jezus.    
  

 
Het lied van de vredestichters    
God laat ons volop leven,  
wij komen aan het licht,  
Hij heelt wat heilloos is,  
Hij is een God van vrede.  
Wij mogen vrolijk vieren  
een onbedreigd bestaan,  
God heeft tenietgedaan  
de afstand die wij schiepen.  
   
God roept ons tot de orde  
van zijn barmhartigheid,  
wie eenmaal is bevrijd  
zal vredestichter worden.  
Verzoenend en genezend  
doen wij gerechtigheid,  
wij werken wereldwijd  
aan ongebroken leven.  
   
Zalig wie Jezus volgen,  
de grote vredevorst,  
Hij toont het hart van God,  
Hij is voor ons gestorven.  
Zoeken wij offervaardig  
de vrede die Hij vraagt,  
een vrede als een zwaard,  
het heil voor heel de aarde.  
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Gij zijt onze God    
In een wereld waar alles mogelijk is  
maar geen geluk, geen vrede, geen recht,  
in een wereld bijna onbewoonbaar,    
waar de lucht zwart is van angst,  
het water ziek van tranen,  
onrecht kleeft aan alles wat wij doen,    
in een wereld waar mensen geen mensen zijn,  
dieren geen dieren, bomen geen bomen,  
hopen wij o God op uw verlossend Woord,    
Gij lijdt aan deze wereld,  
ons verdriet is uw verdriet,  
onze eenzaamheid is uw eenzaamheid,    
God, groter dan ons hart is uw hart,  
groter dan onze smart is uw smart -  
Gij zijt onze God.  

 
Het lied van Gods naam    
God heeft zijn naam gezegd -  
Ik zal er zijn voor jou -  
Hij gaat met je op weg,  
Hij blijft je eeuwig trouw.  
   
Geloof Hem op zijn woord,  
Hij zet zich voor je in,  
Hij trek je in zijn spoor,  
bemint je als een kind.  
   
God heeft zijn naam gezegd,  
wij weten wie Hij is,  
je komt weer tot je recht,  
Hij maakt geschiedenis.  
   
Een bondgenoot is God  
voor wie geen leven heeft,  
Hij zal er zijn voor ons  
als deernis ons beweegt,  
   
De schepping is in nood,  
God brengt ons aan het licht,  
Hij stelt op ons zijn hoop,  
zalig wie vrede sticht.  
   
God heeft zijn naam gezegd,  
wij nemen hem ter hand,  
wij gaan met God op weg,  
Hij staat aan onze kant.  
Met de kracht van Jezus  
   
Met de kracht van Jezus  
gaat Gods Woord door de wereld,  
niet ledig keert hij terug,  
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het woord is vlees geworden,  
man van smarten,  
wie hoorde zijn stem,  
   
man aan het kruis,  
het Woord werd vertrapt,  
alles sloeg dicht,  
   
Hij stond op uit de doden,  
doorbrak de stilte,  
keerde terug,  
   
niet ledig,  
zinloos,  
onverrichterzake,  
   
met de kracht van Jezus  
gaat Gods Woord door de wereld,  
de schepping raakt in bloei.  

 
Ontferm U over ons    
Omdat Gij het uiterste van ons verwacht,  
omdat Gij op ons hoopt, in ons gelooft,  
wilt bouwen op ons, bidden wij U    
Heer ontferm U over ons  
   
omdat wij zouden heersen over uw schepping,  
gestalte zouden geven aan uw zeggenschap,  
omdat wij uw beeld zouden zijn, bidden wij U    
Heer onferm U over ons  
   
omdat Gij bondgenoten in ons wilt zien,  
medestrijders voor vrede en recht,  
kinderen van U, bidden wij U    
Heer ontferm U over ons  
   
omdat wij elkaar recht hebben te doen,  
omdat wij een naaste moeten zijn, de minste,  
mensen nederig en offervaardig, bidden wij U    
Heer ontferm U over ons  
   
Omdat deze wereld onze wereld is,  
omdat ons hart overal in klopt,  
bidden wij U    
Heer ontferm U over ons  
   
omdat Gij onze beweegredenen kent,  
omdat Gij weet wat niemand weet,  
bidden wij U    
Heer ontferm U over ons  

 
Het lied van het aloude geloof    
Belijden wij met hart en mond  
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de trouwe God van het verbond,  
prijzen wij onze Vader!  
Hij schiep ons mensen naar zijn beeld,  
hemel en aarde, al wat leeft,  
Hij schiep het en Hij draagt het.  
God stelt in ons geluk zijn eer,  
Jezus zijn Zoon is onze Heer,  
de naam waarin wij leven.  
God riep Hem uit een vrouwenschoot,  
Hij is ons vlees, een mensenzoon,  
Hij brengt ons heil en vrede.  
   
Hij deelt ons menselijk bestaan,  
ten dode toe met ons begaan,  
Hij sterft aan onze zonden.  
Hij overwint de duisternis,  
baanbrekend treedt Hij aan het licht,  
ons roept Hij om te volgen.  
Hemelhoog richt de Heer zich op,  
vorstelijk troont Hij naast zijn God,  
heilzaam en hartverwarmend.  
Eenmaal spreekt Hij het laatste woord,  
vrede zal bloeien ongestoord,  
zalig wie Hem verwachten.  
   
De Geest van God brengt leven voort,  
Hij gaat de ganse schepping door,  
Gods Geest is mededeelzaam.  
Hij brengt ons bij de Heer terecht,  
Hij bindt ons aan de ene kerk,  
sticht liefde en gemeenschap.  
Hij heeft het groot geheim onthuld,  
wij sterven niet aan onze schuld,  
de zonden zijn vergeven.  
God redt ons uit de diepste dood,  
Hij is de trouwe bondgenoot,  
voorgoed zullen wij leven.  

 
Licht in onze ogen  
dagelijkse zon  
uitzicht veelbelovend  
glimlach om Gods mond  
   
vrijheid van beweging  
richting die wij gaan  
ruimte om te leven  
zin van ons bestaan  
   
brood op onze tafel  
herder die ons hoedt  
bron van levend water  
land van overvloed  
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hart van deze aarde  
dak boven ons hoofd  
blijk van Gods genade  
broeder, huisgenoot  
   
vrede allerwegen  
kracht die ons vervult  
hand van God die zegent  
Jezus ons geluk.  

 
Maak ons ontvankelijk    
O God ons leven  
is zo ver en donker,  
zo vreemd en vijandig,  
   
ons bestaan is zo gesloten,  
weerbarstig,  
steenachtige bodem,  
   
uw Woord  
komt zo onverwacht,  
is zo ongehoord,  
   
weerspreekt zo  
alles wat wij doen en laten,  
zeggen en zwijgen _  
   
uw stem dringt nooit tot ons door  
als Gij zelf niet baanbrekend  
door ons midden gaat,  
   
wij roepen om uw Geest,  
laat Hij onze harten omploegen,  
ons herscheppen tot goede aarde,  
   
maak ons ontvankelijk,  
ruimschoots,  
opdat uw Woord vrucht draagt.  

 
Het lied van Gods nabijheid    
O God Gij zijt zo ver zo vreemd,  
geef ons een teken dat Gij leeft,  
wij roepen zingen maar Gij zwijgt,  
geen blijk van uw aanwezigheid.  
   
Zijt Gij het beuken van de wind,  
verterend vuur, een siddering,  
de aarde beeft van woest geweld,  
als bomen zijn wij neergeveld.  
   
Gij zijt aan soms voorbijgegaan,  
Gij zijt verborgen in uw naam,  
wij smeken U: wees ons nabij,  
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bewaar ons voor de eenzaamheid.  
   
Wij prijzen uw barmhartigheid,  
geen storm geen vuur geen schok zijt Gij,  
het dodelijk rumoer verstomt  
nu Gij in stilte tot ons komt.  
   
Gij geeft uw naam ons te verstaan,  
Gij raakt ons met uw adem aan,  
o trouwe God van het verbond,  
Gij legt uw woord in onze mond.  

 
De hemel op handen    
Nu zal Hij komen  
is het hoge Woord  
gevallen als een zaad  
is aanstaande als vlees  
   
lopen de tijden  
reikhalsend te hoop  
komt de schepping  
als een bruid aan het licht  
   
Gij Zoon onuitsprekelijk  
hoe komt Gij ter sprake  
door de keel van een vrouw    
wordt Gij God  
uit het hart gegrepen    
nu is de hemel op handen  
wij mensen zullen U dragen    
onze dromen komen uit  
als een schoot.  

 
Een mens onder de mensen    
Een mens onder ons  
hou je hart vast  
berg je wie is hij    
Vreemdeling  
ongehoorde  
overkant    
zijn stem snijdt  
storm die tegen je optornt  
mes op je keel    
hij gaat zijn gang  
onweerstaanbaar  
lopend vuur    
zijn vlammen  
slaan ons uit  
je zult aan hem geloven    
dodelijk zwijgt hij  
onruststoker  
spelbreker black-out    
dodelijk spreekt hij  
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geen woord blijft heel  
scheuren in de taal    
we gaan er aan  
wie houdt hem uit  
woord werd vlees    
ploegt ons om  
hemel op je dak  
god onder je leden    
een mens onder ons  
mens van mijn mens  
hij doet maar    
breekt mijn brood  
deelt mijn adem  
bloedverwant    
kroop in mijn huid  
bewoont mij als een huis  
tijdgenoot mijn schaduw    
ging op ons in  
zo diep als de schoot  
van een vrouw    
ik ken hem niet  
de mens - verdwijn  
ik sterf aan hem    
o vreemdeling  
mij te machtig  
ik zeg u duivel  
ban hem uit  
verlos mij  
geen leven zo    
mens onder mensen  
wie ben je  
waar  blijf je nu -    
strootje in het vuur  
pluisje in de storm  
je verteert jezelf    
man van smarten  
geslagene  
onmogelijke    
nowhere man  
je gaat in ons onder  
je verdrinkt in mij    
ik ben je honger  
je dorst je ziekte  
o je sterft aan mij  
je ging mijn gang  
dood loop je  
je breekt op mijn hart    
mijn spel gespeeld  
jezelf verloren  
vlees van mijn vlees    
been van mijn gebeente  
huis stort in  
grond zakt weg    
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zo onze manieren  
ons lijf is je graf  
sterf jij onze dood -    
vreemdeling  
sta je op  
aardediep hemelhoog    
o ontferm je  
berg je  
hou mijn hart vast    
je noemt mijn naam  
lijft mij in  
zo jouw manieren    
vlees van jouw vlees  
brood van je lichaam  
rank aan je wijnstok    
je zit bij me aan tafel  
dak boven mijn hoofd  
grond onder mijn voeten    
o broeder huisgenoot  
licht in mijn ogen  
lucht in mijn longen    
lach in mijn mond  
je bent mijn heer  
leven van mijn leven    
ga ik jouw gang  
volg ik je na  
vreemdeling    
mens onder mensen  
zoon van je god  
broeder wij delen    
in je geluk  
in je god  
onze vader  
vrede op aarde   

 
EEN ZAAIER GING UIT  
Zondagslied voor de gelijkenis van de zaaier    
Een zaaier ging uit om te zaaien,  
hij zaaide zo wijd als de wind,  
zo wijd als de winden waaien  
waar niemand een spoor van vindt.  
   
Een deel van het zaad ging verloren,  
een deel van het zaad werd graan,  
maar niemand weet van te voren  
de weg die het zaad zal gaan.  
   
Het wordt op de wegen vertreden,  
het valt in een vruchteloos graf,  
het sterft aan de doornen beneden,  
de vogels van boven af.  
   
De lage, de hoge gevaren  
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bedreigen het kiemende graan,  
maar soms kan het openbaren  
de zin van het aardse bestaan.  
   
Er is geen verwachting van leven,  
tenzij in de dood van het zaad,  
wij moeten de aarde vergeven  
dat zij ons sterven laat.  
   
O Zaaier, ga uit om te zaaien  
de kiem waaruit leven ontstond,  
zo wijd als de winden waaien  
en maak ons tot moedergrond!    
Guillaume van der Graft  

 
Al zwijgen de mensen  
de bergen zwijgen niet  
zij tonen ons het rotsvast geheim  
dat er een grond van leven moet zijn  
zij bewaren voor ons het oergeheim  
dat wij in God geborgen zijn.  
   
Al zwijgen de mensen  
de bomen zwijgen niet  
zij zingen ons het kwetsbaar geheim  
dat er een kracht tot leven moet zijn.  
   
Al zwijgen de mensen  
de vogels zwijgen niet  
zij zingen ons het kwetsbaar geheim  
dat er adem tot leven moet zijn.  
   
Al zwijgen de mensen  
de wateren zwijgen niet  
zij tonen ons 't verfrissend geheim  
dat er een bron van leven moet zijn.  
   
Al zwijgen de mensen  
de dieren zwijgen niet  
zij leren ons het veilig geheim  
dat er behoud van leven moet zijn.  
   
Al zwijgen de mensen  
de kinderen zwijgen niet  
zij dromen ons het eeuwig geheim  
dat ons leven een wonder moet zijn.    
H. Jongerius  

 
De Geest wil mensen inspireren  
en reinigen van alle schijn  
met eindeloos geduld hen leren  
getuigend kind van God te zijn.  
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De Geest wil mensen troostend leiden  
uit klamme schaduwen van dood,  
ook hen van alle pijn bevrijden  
en voeden met het hemels brood.  
   
De Geest zal mensen nooit beschamen,  
reikt kleingelovigen de hand,  
doorgrondt het hart, roept hen bij name,  
geleidt hen naar het Beloofde land.  
   
De Geest leert mensen te verwachten,  
Hij daalde neer en geeft hen hoop,  
onttroont de angsten, boze machten,  
Zijn trouw bezegeld door de doop.  
   
De Geest wil mensen samenbinden,  
van alle ras, en taal en tijd,  
hen helpen elkaar terug te vinden,  
door grenzen heen en wereldwijd.  
   
De Geest leert mensen te aanvaarden,  
bereidt een weg, bemoedigt hen,  
behoedt de kerk, bewaart de aarde,  
dat ik, Heer, zo de Geest herken.    
Jan Mobach  

 
Lied om de mensenzoon    
Nacht is om de huizen heen,  
dood is in de bomen,  
straat is uitgestorven steen,  
aarde moederziel alleen,  
tot er licht zal komen  
van al zo hoge.  
   
Hemelen en aarde slaan  
dicht in vrees en dromen,  
korte dagen breken aan,  
niet te zijn, zijn zon en maan,  
tot er licht zal komen  
van al zo hoge.  
   
Wacht maar op de morgenster  
met drie gouden kronen,  
en al staat hij heinde en ver,  
twintig eeuwen hopen er  
tot het licht zal komen,  
van al zo hoge.  
   
Niemand heeft genoeg aan brood,  
want je leeft van woorden,  
zij gaan verder dan de dood  
en ze zijn de stille hoop  
dat hij wordt geboren  
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als nooit tevoren.    
Jan Duin    

 
Zo was die man    
Zo was die man, zijn naam ben ik vergeten,  
maar wat waar is moet worden gezegd,  
zevenmaal heeft hij in de bajes gezeten  
en toen hij doodging heeft niemand hem afgelegd.  
   
Zijn moeder was een hoer, moest ik later horen,  
en zijn vader heeft hij nimmer gekend,  
en de eerste liefde die hij ontving, was van een gore  
schlemiel, die hem opnam in zijn band.  
   
Wie meer wil weten moet gaan naar de rechtbank,  
want daar staat het in geuren en kleuren vermeld,  
zevenmaal heeft hij in de bajes gezeten,  
en de achtste maal zat hij tussen twee bumpers bekneld.  
   
Toen was hij dood - maar één van zijn vrinden  
heeft op zijn graf deze woorden gezeid:  
dat hun makker altijd 'Ons-lief-Heertje' beminde  
en nu vrij was tot in eeuwigheid.  
   
En niemand kan zeggen: dit is een leugen,  
want niemand van ons heeft naast hem gestaan  
en het hemelrijk is voor hen, die niet deugen  
en voor zondaars is Christus doodgegaan.  
   
En zo gij die man hebt veracht in dit leven,  
vreest niet, als ge hem hierboven ontmoet,  
want de dief en de burger zijn er om 't even:  
twee zwarten gereinigd door hetzelfde bloed.    
H.M. van Randwijk    

 
Vader en zoon    
Vader. Waarom als iemand dat woord zegt  
kijk ik nog steeds vooruit, niet achter mij?  
ben ik niet, zoek ik? Het is toch voorbij?  
jij bent toch in de regen weggelegd?  
   
Wat verwacht ik dan: je hand op mijn hoofd?  
Waar zou ik moeten komen? ben je daar  
nog wel, warm woord? Of hebben ze je naar  
het huis gebracht waarin je hebt geloofd?  
   
Als ik het hoor is het of ik zelf riep.  
Ik moet al antwoord geven en ik ken  
nauwelijks de vraag die ik nog altijd ben.  
   
Ja, zeg ik en kijk om. De nacht is diep.  
Ik weet opeens waarvoor je hebt geleefd:  
ik draag de naam van wie de dood doorgeeft.  
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Michel van der Plas  
 

Kerstmis    
De morgen is nog onberoerd van woorden,  
de dag is vreemd en nieuw.  
En toch,  
de echo van een glimlach  
dwingt tot herbeginnen,  
   
al ben ik onvoldaan van binnen  
en moet ik gauw bekennen  
dat ik de taal niet ken  
van het Kind  
dat ik onmachtig ben.  
   
Maar als er handen zijn  
die blindweg mij geleiden,  
misschien een woord,  
een teken, lang verwacht,  
dat plots de leegte vult,  
   
beken ik graag mijn schuld;  
ik dwaalde ziende blind.  
De weg werd lang bereid  
vóór eeuwen, door het Kind.  
Ik krijg de dag  
om anderen te beminnen.  
Gelukkig, Heer,  
mogen wij telkens herbeginnen.  
  Christina Quirlande  

 
Geluk is uitgerust wakker worden  
Diep ademen voor het open raam  
Geluk is voelen, dat je een mens bent;  
Leven en handelen onder eigen naam.  
   
Geluk is zien, dat de wasbloem vol knop zit,  
Kamperfoelie, die geurt na een onweersbui.  
Geluk is iets te maken voor de mens, die je lief hebt,  
Twee wollen sokken of een lichtblauwe trui.  
   
Geluk is een hand, die zegt zonder woorden:  
'Ik ben er nu - op dit uur voor jou".  
Geluk is geen artikel, dat je ergens kunt kopen  
Of ervan hopen: misschien geeft iemand het mij.  
Geluk ben je zelf met al je talenten  
Met je liefde, voor wat je aanraakt met je lichaam of geest.  
   
Geluk is je gaafheid, je oprechtheid en je trouw,  
Waarvan de ander zich steeds verzekerd mag weten.  
Geluk is kwetsbaar mens zijn, zeggen: "Ik houd van jou",  
Een mens met een toekomst, het verleden vergeten.  
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Geluk is de oogst van wat je zaaide in je leven,  
De bron waaruit je put en uitdeelt onbeperkt,  
Gelukkig de mens voor wie deze woorden zijn geschreven:  
"Ik werk voor wat ik liefheb, ik heb lief waarvoor ik werk".  

 
Rebbe, wat gebeurt er als de Messias zal komen?  
Als de Messias zal komen  
zullen wij een feestmaal maken.  
Wat zullen wij op dat feestmaal eten?  
De leviathan en de aardos  
zullen wij op dit feest eten.  
   
Wie zal ons de Thora leren?  
Mozes, onze leraar,  
zal ons de Thora leren,  
de leviathan en de aardos zullen wij eten ..  
   
Wie zal voor ons spelen, Rebbe?  
Koning David,  
Koning David zal voor ons spelen,  
onze leraar Mozes zal ons de Thora leren,  
de leviathan en de aardos zullen wij eten,  
op dat feestmaal ...  
   
Wie zal ons wijsheden vertellen?  
Koning Salomon zal ons wijsheden vertellen,  
Koning David zal voor ons spelen,  
onze leraar Mozes zal ons de Thora leren,  
de leviathan en de aardos zullen wij eten.  
   
Wie zal dansen voor ons?  
De profetes Mirjam zal voor ons dansen,  
Koning Salomon zal ons wijsheden vertellen,  
Koning David zal voor ons spelen,  
onze leraar Mozes zal ons de Thora leren,  
de leviathan en de aardos zullen wij eten,  
op de 'seoedenjoe' (op het feestmaal).  

 
Eens zal ik onder al die mensen  
een vriend vinden, die bij mij blijft,  
die op mij wacht, als ik wegga,  
die er nog is, als ik terugkom.  
   
Hij heeft tijd voor mij, als ik hem nodig heb,  
hij luistert naar mij zonder weg te dwalen,  
hij is mij toegewijd van ver en van nabij.  
   
Hij heeft vertrouwen in mij,  
hij verwacht het goede  
en laat zich niet van de wijs brengen als ik nee zeg.  
   
Hij geeft mij speelruimte en vrijheid  
om te zijn wie ik ben,  
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hij verbindt zijn vriendschap niet aan voorwaarden.  
   
Hij is waarachtig en bedriegt mij niet,  
hij maakt me opmerkzaam op mijn fouten en zwakheden  
op de juiste tijd, behoedzaam en behulpzaam.  
Hij zal me vergeven.  
   
Hij is bezorgd om mij en heeft angst om mij  
als ik vertwijfeld ben en niet de juiste weg ga.  
Hij blijft hopen,  
ook als ik het opgeef.  
   
Als iemand zo'n vriend zoekt,  
dan wil ik die vriend voor hem zijn.  

 
STAD EN LAND    
Spiegels en waterplassen.  
Koren, laat in de zomer,  
of vroeg in de winter gezaaid.  
De lucht, een ronding in grijs,  
als een hand vlak boven je hoofd  
waar je ook gaat of verdwijnt.  
   
Op pleinen en straten de mensen  
van wie je de mooie,  
verlaten, verloren  
ogen herkent.  
Elke mens een verliefde  
die kwijt is en zoekt.    

 
Dutmala    
Soms worstel ik met veel te grote vragen  
die verder dan de vogelvluchten gaan,  
dan heeft mijn geest geen recht meer van bestaan,  
dan vult mijn ziel zich met meewarig klagen.  
   
Dan hoor je mij, Dutmala,  
nader komen, met lange, trage,  
ongewilde tred,  
totdat jouw huis mij in de schaduw zet  
van de vertrouwde, onbewogen bomen.  
   
Dan ben ik stil en hoor de vogels zingen,  
dan ruik ik weer de onvergalde geur,  
dan zie ik weer het wit van de seringen,  
   
die naast de gagel met zijn bronzen kleur  
in de geknepen voorjaarswind verspringen.  
Dutmala, stop mijn ongegrond gezeur.  

 
Voorjaar    
Ze was zeven en ze ging, al hupp'lend, door de velden,  
waar langs de kanten van de sloot de dotterbloem zich meldde  
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met de blaadjes als van glanzend leer,  
de bloemen stralend geel, weerkaatsend op het watervlak,  
Een vreugdevol geheel.  
   
Als bruidjes in hun witte kleed stonden de madelieven te bloeien  
in de voorjaarszon als ware hartedieven.  
En ook de paarse pinksterbloem,  
die kon niet langer wachten tot aan die feestdag was voldaan.  
Ze stonden er bij vrachten.  
   
De bloemenpracht en lentezon riep mens en kind naar buiten.  
De eerste ging verstandig voort.  
Het kind was niet te stuiten.  
Het sprong en danste in de zon en buitelde verheugd  
over het warme bloemtapijt  
vol dolle levensvreugd.  
   
O, kon je in je ouderdom dat nog een keer beleven,  
aan bloemen en aan lentewind je volkomen overgeven.  
Je dronken drinken aan de zon en dansen in wei!  
Je hart vervuld van levenszin en als een kind zo blij.  

 
Zomeravond    
Hemelblauwe lucht hier en daar late vogels op vlucht.  
Populieren ritselen zacht  
kruinen fier naar boven gericht  
bloemen sluiten zich voor komende nacht.  
De zon gaat als een vuurbol onder geuren en  
kleuren verspreiden zich 't is als een wonder.  
Ondanks het bittere lijden op aard,  
is dit grootse schouwspel een danklied waard.  

 
Sprekend gebaar    
De laatste dagen  
zit hij glimlachend  
op de rand van mijn bed  
breekt het brood dat ik  
moeilijk slikken kan  
in kleine stukjes  
en geeft het mij.  
   
Nooit eerder in ons leven  
hebben wij elkaar,  
zacht en amper pratend,  
beter verstaan,  
   
nooit eerder in ons leven  
hebben wij alles,  
wat is geweest en komen gaat,  
intenser met elkaar gedeeld,  
   
nooit eerder heb ik mij,  
aan het einde toe,  
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zo in het leven  
gedragen en geborgen gevoeld,  
   
nooit meer  
dan nu bij het brood  
voor mij breekt.  

 
Uitzicht  
Zo leidde Jezus  
zijn afscheid in:  
   
vurig heb ik verlangd  
eer ik ga sterven  
dit paasmaal met u te eten.  
   
Want geloof me,  
ik zal er niet meer  
van eten,  
voordat het zijn vervulling  
vindt bij God.  

 
Liefde  
Een wonderlijk woord  
Misschien het mooiste woord  
dat bestaat.  
Liefde is  
van centrum veranderen.  
Niet in jezelf  
opgesloten blijven,  
niet egocentrisch zijn.  
Liefde is je centrum  
in de ander leggen:  
onderduiken in hem.  
Liefde is je afvragen:  
Wat gaat er in de ander om,  
wat zijn de behoeften  
van die ander.  
Liefde is loslaten,  
overgave, eenworden.  
   
Liefde is openheid,  
prijsgeven.  
Liefde is  
jezelf kwetsbaar maken:  
spel van pijn en vreugde,  
en rijkdom en armoede.  
Liefde is klaarstaan, helpen,  
een dienst bewijzen,  
teleurstellingen besparen.  
Liefde is ruimte scheppen  
waarin een ander  
zichzelf kan zijn  
Hem in staat stellen  
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om het mooiste van zichzelf  
tot ontplooiing te brengen.  
Hem helpen te worden  
wie hij is.  
Liefde is kommunikatie,  
samenspel, uitwisselen.  
Liefde is bemoedigen,  
waarderen, bevestigen.  
Het is de ander nemen  
zoals hij is:  
met zijn zwakke  
en sterke kanten:  
zoals jij bent mag je zijn  
en het is goed zo.  
Liefde is  
de ander niet beoordelen  
naar uiterlijkheden:  
prestatie, resultaten,  
suksessen.  
Liefde is niet:  
wat beteken jij voor mij,  
wat heb ik aan je,  
maar wat beteken ik voor jou.  
Liefde is warmte en leven,  
goedheid en verdriet  
vreugde en pijn.  
Liefde is ondoorgrondelijk.  
onuitputtelijk,  
mysterie.  
Liefde is de ander worden.    
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Advent  
LICHTWEG (kerst)  
GEBOORTE-LIED  
VOORBEDE  
NIEUW BEGIN  
VEERTIEN STATIES  
  
  

 
 

  
Advent  
   
De aarde  
maakt zich langzaam  
aandachtig klaar  
voor uw aankomst,  
   
schikt de velden,  
het licht van de maan,  
en nevel  
   
waar straks  
de engel stort  
naar de herders.  
   
Ik denk:  
in de weide aan de overkant.  
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Vanmiddag al stond het paard  
er doodstil  
gebogen naar de grote  
donkere ogen van de grond.  
   
Steeds weerlozer  
gaan die nu open, -  
   
dieper de oorsprong  
die Gij ontsluit  
   
waar Gij in het uwe  
Uzelf wordt,  
   
bijna een ik,  
haast  
uit Uzelf geboren,  
   
een woord,  
maar nog niet in ons uitgesproken,  
   
nog een grens  
van adem tekort.    

 
Lichtweg (kerst)    
Hein Walter  
1  
Ik was een meisje zoals meisjes zijn:  
haren kammend, vlechtend, wegdromend  
aan water en lachend om kleine  
dingen; grote hoefden niet te komen.  
   
Ik was niet mooi, ik had niet de fijne  
trekken van een Joodse; ik was gewoon.  
En zoals het ging, ook mijn  
toekomst was bepaald, ik was beloofd.  
   
2  
Ik droomde op een nacht een kind:  
een jongen met een hart zo zuiver  
als licht en met ogen die verblindend  
scherp door me heen keken. Ik huiverde  
   
toen hij zag dat ook In mij het kwaad  
te slapen lag. Hij bevrijdde me ervan  
door zijn handen te laten rusten op mijn gelaat;  
ze waren als stralen zon die doen verdampen .  
   
3  
We waren slapend wakker bij het vuur  
dat hij was en zagen niet dat er rook  
kwam van verkeerde kanten: zuur  
geworden mensen vol haat waren er ook.  
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Op een geweten nacht werd mijn kind  
door hen overmeesterd en verminkt. Hij leed  
omdat het goede geen kwaad kan .  
Ik bestierf in mijn slaap en baadde in het zweet.  
   
4  
Verder in mijn leven terug zouden  
we gelukkig zijn en niet meer weten  
welk lot het onze was. We vert rouw den  
op God en op elkaar. Even waren we vergeten.  
   
Dagen werden als mensen geboren, bloeiden  
op en werden oud tot ze in iets verdwenen.  
Wij waren jong: we werkten en groeiden  
in sterkte, we aten en sliepen, zo was ons leven.  
   
5  
Een koning kwam kwaadaardig uit  
niets: waanzin woonde in zijn ogen  
en macht was zijn bruid. In zijn hoofd  
stond kindermoord geschreven.  
   
Kindermoord om die ene te doden  
die koning van Joden zou heten .  
Van angst verkankerde koning Herodes'  
die die koning van Joden zou haten.  
   
6  
Er trok een karavaan door een woestijn  
van vrede, langs argwaan en kift,  
op zoek naar iets nieuws dat moest zijn.  
Licht was de gids.  
   
Het waren wijzen die reisden naar het westen  
om een ster zo helder als een pas  
geboren kind. De ster zou niet rusten  
voordat het nieuwe gevonden was.  
   
7  
Ze vonden ons in een stal waar de geur  
van lammerslacht nog hing. Ze vielen  
op hun knieën om een kind dat voer  
leek in een voerbak: vlees en bloed voor mensen.  
   
Ze zagen wat te zien was in de ogen  
van mijn kind: het nieuwe, het oude, het grote.  
Ze waren gelukkig als kinderen. En de vragen  
die ze hadden waren ze op slag vergeten.  
   
8  
In mijn droom was ons huis een stal ;  
we waren de minsten onder de mensen:  
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we sliepen bij de os die er stond  
en aten oud brood. Ik kende  
   
het verhaal van de eersten en laatsten.  
Wij waren de laatsten; we waren oud vuil  
en werden gemeden als melaatsen.  
De eersten hadden geen benul.  
   
9  
Herders waren in de buurt,  
herders van goede lammeren .  
Ze hadden gevoeld dat er een hart-  
verscheurend kind geboren was. Met klamme  
   
handen kwamen ze dichterbij. Schuchter  
stonden ze in de staldeuropening stil  
en keken naar binnen. Ze durfden  
niet verder. De oudste schraapte zijn keel.  
   
10  
Ze hadden niet veel: een stok  
om te steunen; het kleed dat ze droegen  
had ze jaren van hoeden gekost.  
Het was niet veel wat ze vroegen.  
   
Maar hier, bij dit lichtkind  
waren ze schatrijk. Ze zagen wat  
niemand ooit zag en wisten  
van harte dat het liefde was.  
   
11  
Ik denk dat ik van teveelliefde  
wakker werd, het was groter dan ik kon dragen.  
Ik werd overstroomd, ik was een rivier  
die verdronk in groot water .  
   
Ik lag snakkend naar adem  
in een bed dat met ik moeite herkende'.  
Alles leek anders: de muren, de ramen,  
mijn handen, tot ik mezelf weer had gevonden.  
   
12  
Ik heb het die dag licht zien worden.  
Alsof ik het zelf was, zag ik de olijfboom  
veranderen van grijs naar groen. De bergen  
leken verzet, ik keek verder dan ooit.  
   
Ik was een meisje zoals meisjes zijn:  
zittend bij een raam en wegdromend  
in het landschap, kijkend naar kleine  
dingen, klaar voor het grote.  
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GEBOORTE-LIED  
   
Ooit, in schaduw van rozen,  
langs snelvlietend water  
zullen wij wandelen, vreemde-  
lingen bekenden,  
zingen, liefkozen, lachen  
in alle talen.  
Dat zal een droom zijn.  
   
Daar, aan wijd open vensters,  
in menigte stemmen  
zullen wij wonen, honderd  
worden en sterven  
zoals graankorrels sterven :  
niets zal verloren  
niemand voor niets zijn.  
   
Hart vermoedt het, verstand wikt  
en weegt het -God geve het,  
of zeg niet God, zeg Bron  
van vrijheid, Genade.  
Noem hem Komende, Liefde,  
Eerste en Laatste.  
Alles in allen.  
   
Huub Dosterhuis  
   

 
VOORBEDE  
   
0 Heer God  
over wie gezegd wordt en gezongen  
dat Gij genadig zijt en rijk aan t rouw ,  
aanzie deze wereld :  
ontelbaar de mensen.  
   
Gezegend zijt Gij  
tegen de overmacht der feiten in  
om naamloze mensen die,  
vervolgd, voortvluchtig,  
ten dode gefolterd,  
toch vasthoudend aan u -  
om zwakheid die kracht wordt -  
gezegend allen  
die uitzien naar de Stad-met-fundamenten,  
naar een beter vaderland dan dit.  
   
Wij bidden  
voor allen die leven in welvaart  
en toch geen hoop hebben,  
geen levensvervulling;  
die schade lijden aan hun ziel,  



345 
 

verdeeld en vereenzaamd,  
gevangen in hun macht en hun bezit.  
   
Wij bidden u  
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,  
voor hen die lijden  
en geen zin of uitkomst zien.  
Voor wie verbitterd zijn -  
onrustig, angstig, verkrampt,  
onzeker, ten einde raad .  
   
Gij die de oorsprong zijt  
van al het goede dat gedaan wordt:  
wees in ons hart, in onze ziel,  
in ons verstand;  
dat wij bij machte zijn  
het ergste leed iets te verzachten,  
dat wij opwegen tegen de wanhopigen;  
dat allen die zich mensen noemen  
niet doorgaan met de verwoesting  
van deze aarde,  
met de jacht en de moord op mensen.  
   
Bij alles wat gebeurt,  
schrikwekkend, mensonwaardig,  
nu hier, dan daar -  
leer ons aandacht hebben  
voor wat óók gebeurt  
en geschiedenis maakt:  
voor gerechtigheid die volbracht wordt,  
voor mensen die zich inzetten  
ten einde toe, en zich houden,  
   
stem die ons riep  
en roepen zal,  
tot ons en boven ons uit,  
aan u is de toekomst  
kome wat komt.  

 
NIEUW BEGIN  
Huub Dosterhuis  
   
1.  
Wees hier aanwezig. Dat het goed mag zijn  
wat wij hier doen: het woord ter harte nemen  
dat Gij in Israël gesproken hebt  
en ons in Jezus te verstaan gegeven -  
   
dat woord als het nog leeft spreek het ons toe.  
Doe ons tezamen horen, uw gemeente.  
   
2.  
Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem.  
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Wij waren ver weg, Gij een vreemde god,  
een onbekende naam, één van de velen,  
maar hij heeft ons uw Naam bemind gemaakt  
   
een zoon van uw Tora, in U geworteld,  
die ons geworden is tot heer en meester. "  
   
3.  
Mijn ziel begeert van deze wereld weg  
bij U te zijn, voorbij aan zon maan sterren.  
Daal af in mij. Bekleed mij als een boom  
met twijgen licht. Dat ik de nacht doorsta.  
   
En mij gereed houd voor een nieuw begin  
dat bijna is. Zo dichtbij als uw woord.  
   
4.  
Verblijd ons met het lang verwacht bericht  
dat Gij dichtbij, dat Gij al bijna hier -  
'dat Ik al in uw midden ben, vrees niet:'  
Herder van Israël die Jozef leidde.  
   
Breek door de duisternis van onze geest.  
Verblijd ons met uw ongedachte komst.  
   
5.  
Geschreven staat dat uw messias komt  
op zonnevlagen, vleugels van genezing  
en dat Gij komt in hem -wees hier aanwezig  
opdat wij in ons vlees uw Naam aanschouwen  
   
Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg.  
De mensen sterven en zijn niet gelukkig.   
6.  
Gabriël, bode, sterke man van God  
boodschapper van onmooglijke geboorte  
van tegen alles in een nieuw begin -  
Maria meisje dat geen man bekent  
   
jij zal een kind ontvangen uit de hemel,  
zijn koninkrijk zal heel de aarde zijn.  
   
7.  
Hij zal aan Israël zijn woord gestand doen  
Niets is onmogelijk bij hem. Hij haalt  
tirannen van hun tronen neer, hij tilt  
de armen uit het stof, hij stilt hun honger.  
   
Mij heeft hij uit mijn diensthuis vrijgekocht -  
zo zong zij en haar lied zal niet verstommen  
   
8.  
Een nacht dat pijlen niet verwonden, honden  
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niet bijten, schapen veilig slapen, vuur  
niet zengt, die nacht zal hij geboren worden -  
er zullen engelen door het luchtruim zweven.  
   
Hij draagt van mens en god de oudste namen:  
zout honing woonstee schaduw morgenrood.  
   
9.  
Zoals uw woord in den beginne sprak  
zoals uw licht in den beginne lichtte  
zo kome uw messias, uw knecht-koning  
een mens waarin Gij u te kennen geeft  
   
In diepe nacht is hij de weg gegaan  
die in de afgrond voert der sprakelozen.  
   
10.  
Hij werd besneden tot uw Israël.  
Die dag is heden en gaat nooit voorbij.  
Hij zal de letters spellen van uw Naam,  
zijn lippen tuiten naar de oude woorden.  
   
Hij zal geworteld staan aan waterstromen.  
Zijn binnenst wordt een bron van levend water.  
   

 
VEERTIEN STATIES  
Hein Walter    
1  
Hij nam zijn kroon op en ging  
naar de plaats waar het moest  
gebeuren, de plaats die lang  
geleden was bepaald. In rust  
liep hij zijn eigen gang;  
hij droeg zijn eigen last.  
   
Hij dacht aan hoe hij verwachtte  
dat het zou gaan. Zo zou het gaan:  
ze zouden huilen; anderen zouden lachen  
om zijn leven, om het vallen en opstaan  
van een reddeloze, die zijn krachten  
verspeelde met doodgaan.  
   
2  
Ik keek iemand aan die stond  
te kijken; een jonge, oprechte man.  
Ik vroeg aan hem of, als het kon  
hij met mij zou willen ruilen, dan  
zou hij de goede aarde zijn, de grond  
waarop gebouwd kon, de hoeksteen.  
   
Hij keek me aan alsof  
ik gek was. Misschien. Alleen een gek  
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zou zo omgaan met zijn eigen lot.  
Mijn lot? Hij had gelijk,  
alleen een gekke zoon van God  
zou voor hen zijn leven geven. Ik.  
   
3  
Ik viel. Toen een man zijn v rouw  
sloeg, viel ik, en toen een kind  
om eten bedelde, maar iedereen gauw  
weg zag kijken, Oost-Indische blinden.  
Ik viel toen een man van kou  
stierfonder eer) deken van wind.  
   
Ik stond wel weer op, ik kon  
mijn benen nog gebruiken, maar wie  
hielp hem, hij, die daar op de grond,  
die al dood was. Ik zag  
nog waar ik heen moest, mijn mond  
kon nog zeggen, wat wel, wat niet.  
   
4  
Dag mam, hier ben ik nu, uw bloed.  
Het spijt me. Het is niet uw schuld.  
Wees niet bedroefd om wat ik doe.  
Herinner me. Als er straks zoveel valt  
te vergeten, herinner dan het goede  
onder het geweld van nu. Wees geduldig.  
   
Dag kind, ik ben hier, jouw bloed.  
Het spijt me, mijn fouten, mijn schuld.  
Ik snap niet helemaal waarom het moet  
dat je dit doet. Moest je. ...Er valt  
nog zoveel te zeggen. Mijn liefde, voel  
het als een harnas tegen dit geweld.  
   
5  
Het duurde hun te lang; ik kreeg  
hulp, van zo maar iemand, een man  
die zo maar langs de kant stond. Hij keek  
me met radeloze ogen aan, voor mijn lijden bang,  
dat hij ook dat zou moeten dragen. Hij begreep  
niet dat zijn leven ongevaarlijk was.  
   
We kenden elkaars namen niet.  
We spraken niet en raakten elkaar niet aan.  
Even droegen we samen het hout, het hout  
waar de dood op af zou komen, als een kraai  
op een korst brood. Maar even was de dood  
in verwarring. wie er bij hem dood zou gaan.  
   
6  
Mijn ogen raakten dicht, ik zag niets. meer  
dan opnieuw de dingen die waren gebeurd:  
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het geluk op het gezicht van de v rouw die weer  
zag hoe ze moest leven; treurige  
ogen die opbloeiden als bloemen. Bekeerden  
zag ik, vrienden om me heen. Ik werd gevierd,  
   
tot mijn gezicht met een lap werd bekleed  
en ik zachte vingers voelde op mijn voorhoofd,  
op mijn wangen en mijn ogen werden  
schoongeveegd.  
Ik keek in het gezicht van een v rouw : troost  
me, vroegen haar ogen, help me, geef  
me de kracht om in het goede te blijven geloven.  
   
7  
Ik viel weer; het geschreeuw om me heen  
was sterker dan mijn benen en mijn rug  
leek te breken, zoals mijn wil geen  
gewapend beton was gebleken, maar scheurde  
toen het allemaal zo dichtbij kwam en een-  
zaamheid ondraaglijk werd, toen ik wilde vluchten.  
   
Toch vluchtte ik niet en toch stond  
ik weer op om te volbrengen wat moest.  
En, ik kon ook niet meer terug, de grond  
was al onder mijn voeten gevaagd en de last  
al onlosmakelijk op mijn rug gebonden.  
De dood liep met me mee en hield me vast.  
   
8  
Waarom jij nou, die me leerde, me voorging  
in die goede dingen, die me niet liet  
maar vasthield en meenam, die me opving  
als verdriet me bij de keel greep. Niet  
jij zou me moeten verlaten, want hoelang  
kan ik overleven? Wie redt me nu? Wie?  
   
Kijk, kijk goed naar mij, maar kijk ook verder  
dan deze dag die onontkoombaar eindigt "  
in het donker. Huil, maar huil ook om jezelf  
want jouw lijden zal niet minder zijn  
dan je kunt verdragen. Je verbergen  
voor wat komen moet, dat kun je niet.  
   
9  
Ik wist het niet meer, ik wist even echt  
niet meer waar en wie ik was.  
Was ik die man die blind en slecht  
ter been was, of was ik die man die hem genas?  
Was ik degeen die sprak over het oog  
van de naald? Wist ik van de hemel af?  
   
Ik liep zonder meer te weten dat ik liep  
en zonder het gegil te horen, het gevloek;  
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ik viel zonder te snappen dat ik viel  
en zonder te weten dat ik weer moest  
opstaan. Het was net alsof mijn ziel  
al dood was. Maar dat was niet genoeg.  
   
10  
Had ik bezittingen gehad, grond, ik had  
het hun gegeven; of geld, hier neem  
en geef het uit. Maar nee, al wat  
ik had was een gescheurd kleed.  
En mijn lichaam en mijn bloed?  
Die waren al vergeven.  
   
Een gescheurd kleed; wie won het?  
En, was het óók heilig, zoals de splinters  
en de wade van erna en de weg  
die ik liep en waar ik viel? Wie wint?  
De soldaat, de volgeling, de wet  
van het toeval? De ziende of de blinde?  
   
11  
Hier werd ik het, het lam  
dat ik zag in mijn dromen, geslacht  
op een kruis, met pinnen door mijn handen  
en voeten; v rouw en en mannen lachten  
en staken vuisten naar me omhoog: branden  
in de hel moest ik. Zo was het, dacht 1k.  
   
Hier werd ik het, het beeld  
van de man aan het kruis.  
Nu is het geschreeuw verstomd en is het stil  
geworden; alleen nog het gefluister  
van het bidden aan mijn voeten dat het mijn wil  
is die geschiede. Opgelucht gaan ze naar huis.  
   
12  
Het werd donker, de dag  
scheurde als een doek  
voor een tempelingang. Ik dacht  
dat ik de zon zag vluchten, toen  
ik niets meer hoorde, maar het was  
mijn ziel die uit mijn lichaam voer.  
   
Het werd donker, de nacht  
van mijn leven brak aan. Kil  
werd het. Alles, het lijden, het vechten,  
alles was voorbij. Geen geluid, het was stil  
als de dood. Had ik hierop gewacht?  
Was dit nou wat ik wilde, Gods wil?  
   
13  
Ze namen me mee; zoals ik hen  
had meegenomen naar de man  
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die opstond uit de dood en naar de mens  
die doof was voor de woorden van  
de wereld, maar wel de woorden herkende  
van erboven, zo namen ze mij mee  
   
om mij te laten weten dat ze het  
hadden begrepen. Ze namen de man  
mee die dood was, maar net  
zoals de man van toen zou opstaan  
uit de dood. Ooit zou hij zijn doodsbed  
opnemen en wandelen; zo zou het gaan.  
   
14  
Hij nam zijn kroon af, en hing  
hem aan een spijker in de muur.  
Het was volbracht, de mensen gingen  
weer naar huis, waar het vuur  
aan moest en gegeten, de gewone dingen;  
de ongewone hadden lang genoeg geduurd.  
   
Hij dacht aan hoe hij had verwacht  
dat het zou gaan. Zo was het gegaan:  
het ademloze wachten, het zachte  
huilen. Hij keek uit een raam  
en zag het goede van de nacht:  
de rust van berusting, de maan.  
   


