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Oudere religieuze poëzie  
 

• Het koren 
• IK BEN BEDROEFD VANDAAG ....  
• VERDER 
• VIATICUM 
• ZOO TEEDERE SCHADE  
• IK BEN NIET EENZAAM  
• KRISTAL  
• BALLADE VAN DEN BOER 
• COPLA'S 
• Eens zat ik onder een wilgeboom 
• UIT DE STILTE  
• Moeder en maagd  
• De boodschap van de engel  
• Spreuken voor de advent  
• Advent  
• Een schip komt  
• Lied op kerstmorgen  
• De drie vogels  
• Koptische Theotokie 
• PARAPHRASE OP EEN KOPTISCHE 

THEOTOKIE  
• AVE MARIA  
• ROZENKNOP  
• EEN ZEER EENVOUDIG GEBED  
• UIT DE 'DIVINA COMMEDIA'  
• ONDER MARIA'S MANTEL  
• DE GEBOORTE VAN MARIA  
• DE DRIE WEZEN  
• SLAAPLIEDJE 
• MARIALIED 1 
• MARIALIED 2 
• DE HEILIGE MAAGD TE MIDDAG  
• GEESTELIJK LIED 
• DE ZWERVER  
• TOTDAT HIJ KOMT 
• Driekoningenlied  
• Rust op de vlucht naar Egypte  
• Ex ore infantium - uit een kindermond  
• MYSTERIUM SACRUM  
• PASSIE-LIED  
• DE KRUISBOOM  

• DE LIEFDE AAN HET KRUIS  
• MATER DOLOROSA  
• TOEN GOD DE HEER IN DE STILLE HOF  
• HET LOON VAN DE TUINMAN  
• SINDS HIJ STIERF  
• IN STILLE NACHT  
• EEN SCHEMERAVOND IN APRIL  
• Hymne op paasmorgen  
• Hymne op de eerste morgen 
• DE DRIE JONKVROUWEN  
• FILIUS REGIS NON MORTUUS EST  
• PAASGROET  
• 'SHEREN HEMELVAART  
• PURE VLAM  
• PINKSTERHYMNE  
• PINKSTERLIED  
• TOEN DE HEILIGE GEEST VAN DE 

HEMEL KWAM  
• AAN DE HEILIGE GEEST  
• PINKSTERZONDAG  
• Pinksteren   
• aan de Heilige Geest  
• Veni creator spiritus  
• Het kind  
• Kerstmis  
• Jozef droomt in de kerstnacht  
• LITANIE DER ZONDERLINGE ZIELEN 
• Een linde bloeit  
• De geburen  
• Maria zingt in de kerstnacht  
• Maria zingt 
• Herderslied  
• De vrolijke herder  
• Kerstwens  
• Laat ons Maria's minne zingen  
• Vreugde van Bethlehem  
• Een lied van een ware gebeurtenis  
• Bidden 
• Aan den oever 
• Advent 
• Broeder met je blije 
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• De bedelbroeder 
• De dijk 
• De drie herders 
• De staart 
• Fluistering 
• Juxta Crucem 
• Marie te Canne 
• Narrenwijsheid 
• Nacht 
• Ode aan de Engelbewaarder 
• Sonnet 
• Visitatie II 
• Zo reegent de regen 
• HERINNERING 
• TWEESPRAAK 
• DE WOLKEN 
• HET KIND EN IK 
• DE GEBOORTEPLAATS 
• Het kruis wordt naar buiten gedragen 
• HEIMWEE 
• CRUCIFIX   
• ROEP 
• BOEREN  
• HET DORP 
• WENN NUR EIN TRAUM DAS LEBEN 

IST... 
• HET GESTORVEN MEISJE 
• FRANCISCUS IN HET WOUD 
• MARSKRAMER 
• LANDHUISJE 
• HET STILLE LIED 
• KNIELEN ZAL IK...  
• LAAT MIJ MIJN ZIEL DRAGEN...  
• DE BOOM 
• MIJN VADERTJE 
• DE MISLEZER 
• DE NACHT-TREIN 
• Hij kwam bij donkrend avondrood  
• Nachtstilte  
• HET KOREN  
• DE LEEUWERIK 

• De zoeker  
• POLLA TA DEINA  
• IN MEMORIAM FRATRIS  
• DOODS-GEBED 
• DINSKA BRONSKA 
• DE TWEE VADERLANDEN VAN MIJN 

HART 
• HET WAS GEEN LENTELIED...  
• VERKLARING 
• DE DOOD VAN MARIA 
• TOEN NA VEEL ZWERVENS  
• DE WOLKEN DRAGEN...  
• GEBED 
• SINT FRANCISCUS VAN ASSISIË  
• GIJ ZIJT DE ZIN VAN WAT WIJ ZIJN 
• AARDS  
• ANNA TOT JOZEF 
• VOOR EEN DOODE.  
• de Sterkste 
• LITANIE 
• AFSCHEID VAN HET EIGEN IK 
• BEROUW 
• DE POTTENBAKKER 
• GOD VRAAGT VAN MIJ... 
• VERTROUWEN 
• J. H. LEOPOLD 
• DE AVONDGANGERS 
• DE KRUISSPIN 
• LIEFDE DIE IK VERRIED 
• GOLGOTHA - GOLGOTHA 
• OUDEJAAR 
• IN MEMORIAM MATRIS 
• AFVAART 
• ZOMERNOEN 
• PAARDEN 
• IN 'T LAGE LAND...  
• SLAPEN GAAN 
• HERINNERING 
• DE KRUISIGING 
• NA DEN REGEN 
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HET KOREN    
Geweldig lente wordt het op de wereld!  
Blauw, blauw en niets dan blauw, dan pleilloos blauw  
omhoog de lucht, die met haar blauwen gloed  
het koele groen der open landen kleurt.  
Blauw zijn de heuvels; blauw de ruige kloven;  
blauw zijn de klimmen, en de verre torend  
der verre stad zijn blauw als lucht en land.  
In dit groot wonder van vergroenend blauw  
en blauwend groen liggen de korenvelden.  
Nog zijn ze frisch en gaaf en koel en goed  
de jonge halmen, breed en omgebogen;  
ze deinen zwijgend in den vochten wind,  
die als een lauwe donder door de landen  
gevaren komt in losse, korte vlagen.  
Verloren in het wijde der landouwen  
liggen de velden, die in heeter tijd  
gaan schenken 't graan, dat ons het brood zal bieden.  
Zoo ligt een akker op een stillen heuvel  
en een ligt tusschen lichte abeelenweiden,  
een andere achter kiezelige helling;  
daar zijn  'r honderden in 't blauwe land.  
Van welken akker brengt men mij het brood,  
wanneer de winter me in de steden sluit?  
Ik weet het niet; waarom er over denken?  
Het is zoo goed het denken te vergeten,  
nu algeweldig blauwe lente blauwt  
in rijken dag en nog véél rijker nacht, -  
nu 't groote blauw verwonnen heeft de lucht,  
het dal, de heuvels en het schoon verschiet  
en al de vele, vochte korenvelden.    
P. Kemp  
  
IK BEN BEDROEFD VANDAAG ....    
Ik ben bedroefd vandaag. Vanmorgen vroeg,  
toen alle ding nachtschemer droeg,  
door 't kiergordijn de dag ging blinken,  
hoord' ik mijn zoon opstaan en water drinken.  
   
Dan, in mijn bed - ik hield de ogen dicht,  
zijn hand ging over mijn gezicht,  
zijn adem kwam mijn lippen strelen -  
zei hij: "ik wil, wat 'k droomde, met jou spelen,  
   
ik leg mij naast je, jij bent dood".-  
Ik zag mijn kleinen speelgenoot  
druk bezig mij een graf te maken...  
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De kou kroop op onder de witte laken.  
   
Ik ben bedroefd vandaag, den ganschen tijd,  
denk ik, hoe wild hij heeft geschreid,  
wanhopig aan mijn haar ging trekken,  
en wild zijn moeder riep om mij te wekken.      
ED. HOORNIK  
 
VERDER   
Het landschap met de bomen,  
de bomen met het land,  
daar kan ik niet uit komen,  
zonder dat ik verbrand.  
   
De zon is niet te tomen;  
ik lag geknield in 't zand.  
De wind vernielt de dromen;  
'k sta aan den waterkant.  
   
De psyche van het water  
verrimpelt het geklater:  
ik ben gevierendeeld.  
   
De stroom gaat naar den molen,  
die met mijn flarden speelt.  
- Nog moet ik verder dolen.  
 
VIATICUM   
Nu luister, kind, wat Maria deed  
Die der menschen zoet en bitter weet; -  
Hoe zij in een heilige kerstnacht  
een kranke de laatste Teerspijs bracht:  
   
Daar lag een man op een verre hoef,  
Die man was krank tot de dood en droef,  
Die vroeg met zijn mond en oogen groot  
Almaar om Hemelsch Brood.  
   
En een knaap die zijn honger niet verstond  
Lei zijn handen op zijn open mond;  
En als hij sliep of zijn oogen sloot  
Nam de jongen weer zijn fluit en floot...  
   
Maria, die als avondster waakt  
Had in haar kapel wat licht gemaakt;  
Zij kwam met haar lamp naar het altaar gegaan  
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En stak twee gele kaarsen aan.  
   
Zij sprak tot Sint Jozeph: "Ik ga met Ons Heer."  
Die legde zijn bloeiende lelie neer.  
En met schoone, bleeke handen nam  
Maria het witte Lam.  
   
Zij hield Het hoog aan haar rijke hart  
Als die eerste nacht toen zij moeder werd,  
Zij sloeg er haar vlasblauwe mantel om dicht -  
Sint Joseph droeg de bel en het licht.  
   
Toen traden zij zonder enig woord  
Door de open tempelpoort;  
De voornacht stond in volle schijn  
En blonk op dak en plein.  
   
En plots in de stilte viel tel om tel  
Het glazen geluid van de altaarschel,  
De huizen rilden,- een kleine knaap  
Riep: "moeder!" - in zijn eerste slaap.  
   
Een man stak zijn hoofd door het luik en vroeg:  
Ons Heer ging voorbij - en wie Hem droeg?  
En menschen kwamen, met kaarsen aan,  
Op de drempel van hun woning staan.  
   
Twee vrouwen volgden tot aan de brug,  
Toen kwamen ze bleek terug;  
En Maria, licht als een paradijs, dacht  
Aan die eerste, verre winternacht...  
   
Een lange weg, een lichte laan  
En schuin in de hemel de wintermaan;  
Een toren sloeg op een verre stad,  
Een beekje ruischte, een molenrad.  
   
Zij kwamen voorbij een oud kasteel,  
Toen sprong het geluk haar als licht uit de keel,  
Toen zong Maria met schoone stem  
Het heil van Bethlehem:  
   
Geloofd zij mijn Heer op deez' schoone reis,  
Mijn bloed werd drank en mijn vleesch werd spijs;  
Geloofd zij mijn Heer in mijn schoot en lijf.  
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Geloof en gedankt om zijn verblijf.  
   
Gezegend zijn lichaam dat vleesch is van mij,  
Gezegend zijn hart dat leschte aan mij,  
Gezegend zijn lippen die dorsten naar mij,  
Gezegend zijn oogen allebei!  
   

GEDANKT ZIJ ZIJN NAAKTHEID EM ZIJN NOOD,  

Gedankt ook zijn handen, arm en bloot.  
Gedankt ook zijn voeten in mijne schoot,  

Gedankt zij zijn eucharistische dood.  
   
Ik draag als een appelken U in mijn hand;  
Gezegend de hemel om U en het land,  
De menschen, de boomen, het licht en het …l,  
Gezegend de dieren in hunne stal!-  
   
Een lange weg, maar een smaller pad,  
Een beekje ruischte, een molenrad;  
Een lage hoeve, met witte wand  
Lag stil en puur aan de heuvelrand.  
   
De maanlicht blonk in een gevelruit,  
Een jongen blies in een herdersfluit  
En klaar aan de stilte sloeg, tel om tel,  
Het glazen geluid van de altaarschel.  
   
"Adeste fideles", zong krank en dof  
Een stem door een blanke bloemenhof,  
Een wingerd dorde aan de witte muur,  
Een schaapje blaatte in de donkere schuur.  
   
Een deur kwam open, een deur ging dicht.  
En het woonhuis stond vol zonnelicht.  
Maar daar lag een man en die ging dood,  
Naast een jongen, die hem de oogen sloot...  
   
Maria spreidde een altaardwaal,  
En las uit een oud, geel rituaal  
Met een stem, als glas zoo rein,  
Het schoone, smeekende kerklatijn.  
   
Toen nam zij de Hostie in hare hand,  
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en gaf ze de man op zijn ledikant;  
Toen sloot hij zijn oogen, toen sloot hij zijn mond,  
Toen sloot hij voor eeuwig zijn ogen en zijn mond...  
   
Een lange weg en een smaller pad:  
Een beekje ruischte, een molenrad;  
Het maanlicht doofde in een gevelruit,  
Een jongen blies in een herdersfluit.  
   
   
Een liedje ging door het winterland;  
De maan zonk achter de heuvelrand.  
En door de nanacht klonk ver en hel,  
Het glazen geluid van de altaarschel.    
JAC. SCHREURS  
 
ZOO TEEDERE SCHADE    
Zoo teedere schade als de bloemen vreezen  
Van zachten regen in de maand van mei,  
Zoo koel en teeder heeft uw sterven mij  
Schade gedaan, die nimmer zal genezen.  
   
Eens, toen wij na den nacht te saam verrezen  
Lagen de rozen vochtig en gebroken, ik en gij  
Wisten dien langen nacht den regen; ik noch gij  
Konden van teerheid immermeer genzen.  
   
Gij hebt de witte en roode rozebladen  
Gebeurd in uw smalle hand, - zij vielen  
Vochtig en sidderend weer in 't diepe gras.  
   
Hoe zal dan 't hart van even teedere schade  
Genezen, nu om u de rozen vielen,  
Nu uwe handen stil zijn, diep in 't gras.    
J.W.F.WERUMEUS BUBING  
 
IK BEN NIET EENZAAM    
Ik ben niet eenzaam sinds gij zijt gegaan.  
Zooals het licht gansch om de wereld is  
zijt gij met mij. Alle herinnering is  
Vager en verder van mij heengegaan,  
Overgegaan als bloemen in hun zaad,  
Onder de aarde. En dit is zoo vreemd  
dat nu …l inniger de stilte neemt  
Aard van uw wezen, sinds van u begon  



8 
 

Vergetelheid van woord en daad. Van dit gemis  
Drenkt zich de lucht om mij van u  
En ik verlies u, en ben gansch in u. -  
Lang sinds geleden heb ik droefenis  
Zeer liefgehad, om de gelijkenis  
Dat zij mij smart en vrede gaf van u.  
Maar zij is heen als gij, en nu  
moest ik toch eenzaam zijn, nu niets gebleven is.  
Maar eenzaam ben ik niet. Ik wist het niet;  
Ik heb gansch op dit geheim bezonnen:  
   
Ik weet alleen dat in de stille bronnen  
Van licht mij drenken met wat mij verliet.  
 
KRISTAL   (Fragment)  
   
Aartsengel, eerste vlam, die zong  
een eigen sombere muziek  
is dit kristal de wereld niet  
wier werk en kracht aan u ontsprong?  
   
Kristal, subliem vuur, diamant,  
die in het duister der natuur  
zichzelf verlicht en helder brandt  
als fonkelende architectuur.  
   
Kristal, vroeg licht van het heelal  
alom de helderheid verwant,  
die met eenzelfde heimwee brandt  
in bloem en dier en mensch en plant  
van ziel tot ziel, van ster tot ster..  
   
Uw eeuwige arbeid, Lucifer,  
die bevende in het eerste licht  
nog ademloos van Gods gezicht  
-o, engelen vonkelend vergaan  
die hier in steen gebannen staan -  
werd neergestort tot dezen plicht  
te hoeden deze eigen vlam  
waarvan de ziel haar heimwee kwam.  
 
BALLADE VAN DEN BOER.    
Er stonden drie kruisen op Golgotha,  
Maar de boer hij ploegde voort.  
Magdalena, Maria, Veronica,  
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Maar de boer hij ploegde voort,  
En toen zijn akker ten einde was,  
Toen keerde de boer den ploeg  
En hij knielde naast zijn ploeg in het gras,  
En de boer, hij werd verhoord.  
   
Zoo menigeen had een schoonen droom,  
Maar de boer hij ploegde voort.  
Thermopylae, Troja, Salamis,  
Maar de boer hij ploegde voert.  
Het jonge graan werd altijd groen,  
De sterren altijd licht,  
Gods woord streed in de wereld voort  
En de boer heeft het gehoord.  
   
Men heeft den boer zijn hof verbrand,  
Zijn vrouw en os vermoord;  
Dan spande den boer zichzelf voor den ploeg.  
Maar den boer hij ploegde voort.  
Napoleon ging de Alpen op  
En hij zag den boer aan 't werk,  
Hij ging voor Sint-Helena aan boord  
En de boer hij ploegde voort.  
   
En wie is er beter dan een boer,  
Die van de wereld hoort,  
En hij ploegt niet, wat of er al geschiedt  
Op dezen akker voort.  
Zoo menigeen lei den ploegstaart om,  
En deed het werk niet voort,  
Maar de leeuwerik zong hetzelfde lied,  
En de boer hij ploegde voort.  
   
Heer God! De boer lag in het gras,  
Toen droomde hij dezen droom:  
Dat er eindelijk een rustdag was  
Naar apostel Johannes' woord.  
En de kwaden gingen hem links voorbij  
En de goeden rechts voorbij,  
Maar de boer had zijn naam nog niet gehoord  
En de boer hij ploegde voort.  
Eerst toen de boer dien hemel zag  
Zoo vol van lichten schijn,  
Toen spande hij zijn ploegpaard af,  
En hij veegde het zweet van zijn aanschijn af,  
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En hij knielde naast zijn stilstaand paard,  
En hij wachtte op God's woord.  
   
Een stem sprak tot aarde, hemel en zee  
En de boer heeft haar gehoord:  
- ,,Terwille van den boer die ploegt  
Besta de wereld voort!"  

 
COPLA'S.    
Dat geklets over kunst en leven  
Komt altijd hierop neer:  
Een vogel zingt in de boom,  
En wie van de twee is meer?  
   
Als ik zie door mijn wimpers  
Zie ik wat ik heb bemind  
Als ik het met open ogen zie  
Slaat zijn pracht en ellende mij blind.  
   
Ik heb nog net drie druppels inkt  
Ik weet hoe de wereld stinkt  
IK wou ermee schrijven in letters van goud  
Hoeveel ik van de wereld houd.    

 
EENS ZAT IK ONDER EEN WILGEBOOM   
Eens zat ik onder een wilgeboom,  
een wilgeboom, een wilgeboom,  
de zee lag voor mij, wijd en schoon,  
't was kerstdag, vroeg in de morgen.  
   
Ik zag drie scheepjes, de vlag in top,  
de vlag in top, de vlag in top,  
Jezus, Maria en Jozef er op,  
't was kerstdag, vroeg in de morgen.  
   
Jozef die floot wat, Maria die zong,  
Maria die zong, Maria die zong,  
en iedere klok op aarde die klonk  
want Jezus was ons geboren.  
   
Zij zeilden wiegend naar Bethlehem,  
naar Bethlehem, naar Bethlehem,  
Sint Michaël stuurde, zijn zware stem  
was overal goed te horen.  
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Sint Jan zat zingend hoog in de mast,  
hoog in de mast, hoog in de mast,  
en engelen hielden de zeilen vast,  
't was kerstdag, vroeg in de morgen.  
   
De klokken op aarde luidden zo schoon,  
luidden zo schoon, luidden zo schoon,  
'Welkom, Jezus, welkom, Gods Zoon,  
op kerstdag, vroeg in de morgen!'  
Engels, waarschijnlijk begin zestiende eeuw  

 
UIT DE STILTE    
Wanneer ik in een stillen nacht den berg beklim  
alleen, zelfs zonder schaduw en blijft staan  
dat 'k ook den echo van mijn stem verlies en ik een ding  
word tussen aarde en hemel zonder naam.  
   
Niets dan een bleke vlek in dezen nacht  
waarop het licht van duizend sterren valt,  
niets dan een mens die nog begeert en wacht  
wien ondanks alles nog de aard' bevalt.  
   
Spreek dan tot mij vanuit Uw hemels rijk,  
Laat er een kruis zijn dat mijn oog verblindt,  
geef mij een enkel teken maar, een blijk  
dat Gij mij duldt, en, als het kan, bemint.  
   
Zo roep ik U, terwijl de stilte rond  
mij op de loer ligt en mijn woorden hoort,  
geen antwoord dan in 't diepe dal een hond  
door de eeuwge onrust in mijn slaap gestoord.  
   
Gij zendt tot dezen mens geen teken meer,  
want onze tijden zijn U vreemd en ver;  
hier in den nacht voel ik opnieuw hoezeer  
de aard' verdwaalde van haar tweelingster.    
Louis de bourbon (geb. 1908)  

 
MOEDER EN MAAGD    
Ik zing van een maagd  
als een witte roos,  
die God uit allen  
tot moeder koos.  
   
Hij kwam zo stil  
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waar zijn moeder was  
als dauw in April  
zich vlijt aan het gras.  
   
Hij kwam zo stil  
naar een kleine prieel,  
als dauw in April  
op een bloemflueel.  
   
Hij kwam zo stil,-  
een wonderlijk licht,  
als dauw in April,  
lag op zijn gezicht.  
   
Moeder en Maagd,  
niemand was het dan zij,  
Daarom koos Hij haar -  
Moeder, bid voor mij.    
Engels, begin zestiende eeuw  

 
DE BOODSCHAP VAN DE ENGEL    
De Eeuwige wilde een kindje worden,  
toen sprak Hij tot Gabriël, vriendelijk blij:  
Ga naar Galilea, en daar zal je vinden  
een vredig, klein dorp in een groene vallei.  
   
Nazareth heet het, een naam om te zingen,  
een huisje met bloeiende wingerd staat daar  
en binnen in, waar eens David mocht wonen,  
woont nu een meisje van vijftien jaar.  
   
Een timmerman werd zij tot vrouw gegeven,  
doch al is zij arm, mijn liefde is groot;  
zeg haar, dat Ik geen woning kan vinden,  
die heerlijker is dan haar reine schoot.'  
   
Gabriël ging, door de winden gedragen,  
vlug kwam hij aan bij het nederig huis  
en van Maria's heerlijkheid bevend,  
sprak hij zijn woord, - 't klonk als vleugelgeruis.  
   
'God laat u groeten,' zo sprak hij verlegen,  
'God groet u, Koningin zalig en trouw,  
Hij is met u, machtig zijt gij gezegend,  
rijker zijt gij dan enige vrouw.  
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Gezegend is ook wat in u zal ontbloeien,  
de vrucht van uw lichaam, Jezus de Heer,  
Koning des hemels en Heerser der aarde,  
vroeger en heden en immermeer.'    
Spaans, zestiende eeuw  

 
SPREUKEN VOOR DE ADVENT    
De ongeworden God wordt midden in de tijd  
wat Hij nooit is geweest in alle eeuwigheid.  
   
Het ongeschapen Licht wordt een geschapen wezen,  
dat door Zichzelf zijn schepsel kan genezen.  
   
Maria, Nazareth, de bode Gabriël,  
zij zijn: mijn ziel, mijn hart, Gods licht, - maar weet het wel.  
mijn hart moet dan een dal vol pure bloemen zijn,  
mijn ziel moet wezen als een maagd, verblindend rein,  
en wonen in dit dal; tot hemels licht ontspruit  
als God diep in haar geest zijn eeuwig Woord ontsluit.    
Angelus Silesius (1624-1677)  

 
ADVENT    
De dag valt ons uit handen,  
zo donker zijn de landen;  
in sneeuw en toegevroren  
licht alle bloei verloren.  
   
Tussen de lange nachten  
ligt bang de dag te wachten,  
als had voor 't laatst geschenen  
de zon, en is verdwenen.  
   
Ach, alle lichten Vader,  
snel komt uw oordeel nader.  
Breek 't duister onzer uren!  
Wie kan dit ooit verduren?  
   
Niet één of hij moet sterven,  
valt eeuwig in verderven,  
tenzij Gij wilt ontsteken  
uw schitterend hemelteken.  
   
Doe, Heer, opnieuw ontvonken  
de troost, vanouds geschonken,  
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het licht, dat onze nachten  
stralend uw heil doet wachten.  
   
Wil, Heer, ons hart verblijden  
en zend ons ten geleide  
uw ster, die ons komt leren  
dat alle tijden keren  
   
en die ons zegt: 'De pijnen  
van 't oude gaan verdwijnen.  
Ik kom en neem u mede    
naar een nieuwjaar van vrede.'    
Rudolf Alexander Schröder  

 
EEN SCHIP KOMT    
Een schip komt, zwaar geladen,  
het water staat tot de boord,  
het brengt de Zoon des Vaders,  
het eeuwig ware Woord.  
   
Het scheepje komt gedreven  
op vloeden zacht en stil,  
met een geschenk verheven,  
de liefste Koningin.  
   
Maria , edele roze,  
hemelse bloesemtwijg,  
lentebloem, smetteloze,  
met ons van zonden vrij.  
   
Het scheepje vaart haast binnen  
met kostelijke last;  
het zeil Gods eigen minne,  
de Heilige Geest de mast.    
Johannes Tauler (gest.1361)  

 
LIED OP KERSTMORGEN    
De maan verbleekt in het grijze licht,  
de nacht wijkt voor de dag,  
en God roept ons op; zijn stem beduidt  
dat niemand meer slapen mag.  
   
Staat op, wordt wakker, overal!  
Hoort allen zijn woorden aan!  
God stierf aan het kruis,- wie doet voor Hem,  
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wat Hij voor ons heeft gedaan?  
   
O blinkende stad Jeruzalem,  
wanneer bereik ik uw poort?  
Wanneer wordt mijn lijden uitgewist  
in het lied, dat mijn hart al hoort?  
   
Groen zijn de velden, zo groen, zo groen,  
en zoet als het hemelrijk.  
God wandelt over de wegen en drenkt  
met zijn dauw ons allen gelijk.  
   
Ons leven is niet dan een handbreed lang,  
in de zomer wordt het gemaaid.  
Nu zijn wij hier en morgen daar,  
waar de wind van de dood ons waait.  
   
Gij rijken viert feest, want gij hebt geen zorg,  
gij hebt uw geld, uw goed,  
maar morgen, als gij gestorven zijt,  
blijft niets van uw overvloed.  
   
Wat mager gras aan uw hoofdeneind  
en om uw lijf wat hout  
Dan staat gij boven, naakt als een kind,  
met zonden duizendvoud.  
   
Mijn lied is uit, ik ga naar huis,  
maak al Gods woorden waar!  
Zijn zegen voor u, voor arm en rijk,  
zijn licht in het nieuwe jaar!    
Engels, achttiende eeuw  

 
DE DRIE VOGELS    
De bergen op, de bergen af,  
de ezel in een sukkeldraf,  
Sint Jozef loopt te hijgen,  
en daar beneden in het dal  
zijn dat Herodes' knechten al?  
Zij zullen 't Kind niet krijgen!  
   
En weer een lang, verschroeiend pad,  
het zonlicht brandt het stoffig blad,  
de dag heeft duizend uren.  
Sint Jozef zoekt een veilig land,  
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zijn voeten zijn bebloed, verbrand,  
zijn ogen blind van 't turen.  
   
Hier is het stil, zo leeg en hoog;  
niets is er dan de hemelboog,  
de bergtop ligt verlaten.  
Wie hier ooit kwam en liep en zocht  
al dorstend naar een druppel vocht,  
het zou hem toch niet baten.  
   
Maar plotseling duikt met licht gerucht  
een grijze duif hoog uit de lucht,  
strijkt neer voor Jozefs voeten.  
Die mompelt wat, maar hoort de maagd  
die trouw het slapend Kindje draagt,  
de vogel vriendelijk groeten.  
   
Het dier, met ogen blinkend fel,  
kijkt schrander en verstaat het wel,  
want dadelijk hoort zij vragen:  
'Waar gaat de reis zo schielijk heen?  
Wie durft zich hier zo gans alleen  
in 't barre land te wagen?'  
   
Maria, niet verwonderd, staart  
de vogel aan:'Egypte waart,  
wij moeten ijlings vluchten.  
Herodes zoekt dit kleine Kind  
en zal het doden als hij 't vindt.'  
't Gedenken doet haar zuchten.  
   
De duif knikt met haar grijze kop,  
kijkt naar het Kind, maar vliegt snel op,  
want daar klinkt dof rumoeren.  
Een verre stofwolk, dicht en zwaar,  
verraadt Herodes' legerschaar  
die op het Kind moet loeren.  
   
Dus verder, vlug, de berg weer af,  
de ezel in zijn snelste draf,  
Sint Jozef loopt te blazen.  
Maria zelve ongerust,  
lacht stil nu zij haar Kindje zust.  
Wie zou d  r nu op azen?  
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Weer is het stil: de rots was steil,  
hier is de lucht zo wonder ijl,-  
hier zal toch niemand zoeken.  
Maar eensklaps fladdert uit het blad  
der lage struiken langs het pad  
een kwartel op, een kloeke,  
   
die staat nu midden op de weg  
en blaast zich op en kakelt: 'Zeg,  
wat loop jij hier te zweten?  
Hier komt haast nooit een sterveling  
en …is er een dit pad langs ging,  
daar mocht men 't niet van weten.'  
   
Sint Jozef kijkt de kwartel aan:  
'Wel, ijdel beest, ga hier vandaan!  
Wat doe je ons te kwellen?'  
Maar dan hoort hij - waarom, waartoe? -  
Maria's zachte stem, die moe  
toch alles wil vertellen.  
   
'Wij reizen naar Egypteland.  
Herodes zoekt met felle hand  
dit schuldloos Kind te doden.  
Daarom gaan wij waar 't veilig is  
en trekken door de wildernis.  
Dat is toch niet verboden?'  
   
De kwartel kijkt nu schuw omhoog  
en knippert met zijn kralenoog:  
wie zou zo'n woord verwachten?  
Hij loopt het wegje op en neer  
en draait verlegen heen en weer,  
verward in zijn gedachten.  
   
Maar in de verte rommelt wat  
en zie, aan 't einde van het pad  
soldaten, fel als raven.  
De kwartel vlucht in 't kreupelhout,  
Sint Jozef wordt van schrik ijskoud  
en laat de ezel draven.  
   
En weer de bergen op en af,  
de ezel in zijn korte draf,  
Sint Jozef laat hem lopen  



18 
 

als hij nog nooit gelopen heeft  
of lopen zal zolang hij leeft,  
van gutsend zweet bedropen.  
   
Tot het weer stil wordt: een vallei  
welft vriendelijk zich ter wederzij,  
hier is het heerlijk rusten.  
Daarginder ruist een waterval,  
waar Jozef dadelijk drinken zal;  
Maria zal ook lusten.  
   
Hier zijn zij zeker ongestoord,  
want hier is toch, hoe scherp hij hoort,  
geen onraad te bespeuren.  
Hij keert zich veilig om en lacht  
Maria toe en zamelt kracht  
om haar van 't dier te beuren.  
   
Doch plotseling: een vreemd geluid, -  
Sint Jozef laat zijn zoete bruid  
en keert zich om te kijken.  
Was daarvoor nu zijn zware schrik?  
Op 't wegje staat een leeuwerik  
in 't volle licht te prijken.  
   
Sint Jozef is beschaamd en boos,  
maar 't diertje kijkt zo argeloos,  
zijn kopje schuin geheven.  
Het trippelt wat en piept en fluit  
en stoot dan felle woorden uit,  
die licht als klanken beven.  
   
'Waar ga je toch zo vlug naar toe?  
Ben je van dat gezwoeg niet moe?  
Ga liever eerst wat slapen.  
Hier in het dal is heerlijk gras,  
'k ging er in rusten als 'k jou was,  
't Gezicht doet mij al gapen.'  
   
Maria buigt zich, mild en teer,  
glimlachend tot de vogel neer  
en zegt het dier de reden:  
'Wij sloegen ijlings op de vlucht,  
wij zijn voor 't kleine Kind beducht  
omdat de vorst, de wrede  
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Herodes het te doden zoekt,  
Hij heeft het in zijn trots vervloekt  
en stuurde zijn soldaten.  
Nu gaan wij naar Egypteland;  
daar zijn wij samen veilig, want  
daar zal zijn drift niet baten.'  
   
De leeuwerik zwijgt stil en beeft  
alsof hij het begrepen heeft.  
Dan, alsof hij het kon bevroeden,  
tript hij verbeten heen en weer,  
slaat boos zijn vleugels op en neer  
en kwettert fel van woede.  
   
Doch eensklaps staat hij stil en beurt  
zijn kopje of hij onraad speurt  
en ja, - hij hoort soldaten.  
Sint Jozef kijkt in 't kleine dal  
waar hij 't gezin verbergen zal, -  
't is leeg hier en verlaten.  
   
Geen boom is hier en geen spelonk,  
geen struik en ook geen zware tronk  
om achter te verschuilen.  
Sint Jozef tuurt met lange blik,  
Maria beeft van angst en schrik,  
het Kind begint te huilen.  
   
En de soldaten naderen al,  
hun helmen blinken ginds in 't dal,-  
waar is nog hulp te vinden?  
De leeuwerik van vrees ontdaan,  
blijft stokstijf op het wegje staan,  
dan, of hij zich bezinde,  
   
stoot hij wat trillers, hoog en ras,  
en trippelt naar een plekje in 't gras;  
daar gaat hij smekend fluiten.  
Hij zingt een vol en bruisend lied,-  
Sint Jozef durft zijn ogen niet  
geloven: er ontspruiten  
   
in wondere, bliksemsnelle groei  
een stam en takken, rijk in bloei:  
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een struik met kostelijk lover.  
De bladerschat is zeldzaam dicht  
en bergt hen makkelijk voor 't gezicht;  
er blijft nog ruimte over.  
   
Hij loopt er dankbaar heen, gezwind,  
Maria volgt hem met het Kind,  
de ezel loopt er achter.  
En waar zij, nog bedremmeld, staan,  
daar buigt de struik zijn takken saam:  
nooit was er trouwer wachter.  
   
Zij zijn omhuld door veilig groen,  
geen berghol zou het beter doen,  
Herodes' volk te schande.  
De knechten zoeken overal  
doch zij verlaten 't vredig dal  
met lege, boze handen.  
   
Al lang verstierf hun bars geluid,  
nu komt Sint Jozef 't schuilhol uit,  
kijkt lachend om zich henen.  
Maria volgt hem met het Kind,  
ook zij kijkt of zij 't diertje vindt -  
de leeuwerik is verdwenen.  
   
Dus zetten zij, nu ongestoord,  
hun reis naar 't ver Egypte voort  
dank zij dit goddelijk teken.  
God bleef hen zegenend nabij,  
Hij liet hen vluchten, veilig, vrij,  
en deed de dieren spreken.  
              
Doch wie kan nu dit oud verhaal  
herlezen uit de wondertaal  
die, eindeloos verscheiden,  
in wisseling van stand en staat  
het dierenrijk beluisteren laat?  
Ik zal het u herleiden.  
   
De bange duif zocht hulp noch raad  
en vluchtte weg voor één soldaat  
haar vinnig kon beloeren.  
God straffe haar die laffe vrees  
en nam haar lied; nu kan zij, hees,  
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niet meer dan droevig koeren.  
   
De kwartel, onbeschaamd en dik,  
gedroeg zich als een lomperik,  
God heeft ook hem geslagen:  
hij fladdert schichtig op en neer,  
bevreesd voor wie met fel geweer  
voortdurend op hem jagen.  
   
Maar zie, de kleine leeuwerik,  
hij vond een loon zo kostelijk  
als hij zich nooit kon dromen.  
God gaf, voor 't redden van zijn Zoon,  
hem een gezang, dat vol en schoon  
als puur geluk kan stromen.  
   
En iedere dag in 't zomertij  
wiekt hij omhoog en jubelt vrij  
de blauwe hemel tegen;  
die blinkt dan als het blauwe kleed  
der Moeder, die het nooit vergeet,  
en hoger nog gestegen  
   
zingt hij ook hier zijn volste lied,  
het klinkt en klinkt en eindigt niet  
voor hij is moe gevlogen.  
Dan daalt hij naar het groene gras,  
zo zacht als waar hij eertijds was,  
en veilig in Gods ogen  
   
slaapt hij de ganse, lange nacht  
om 's morgens weer met nieuwe kracht  
zijn lofzang te beginnen:  
een lied van ongekend geluk,  
een stem, die boven leed en druk  
stijgt in een klaar beminnen.  
   
En zoekt gij troost na angst of schrik,  
hoort dan de kleine leeuwerik;  
gij hoeft u niet te schamen.  
God loont als een gelijke daad  
in 't eeuwig licht van zijn gelaat.  
Of gij er ook te zingen staat?  
dat hoop en bid ik. - Amen.    
Naar een oude Franse legende   
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KOPTISCHE THEOTOKIE    
Welke tong kan u, o Maagd,  
heilige Moeder Gods, bezingen?  
Gij zijt de Vorstentroon, gij schraagt  
Die zelf het koor der cherubijnen draagt  
in gulden kringen!  
   
Hoe kunnen wij u zalig prijzen,  
op welke wijze?  
Verheven zijt gij, in glans en duur,  
boven alle natuur.  
   
O schone duif en Moeder des Heren,  
uw naam zingt tot in eeuwigheid  
ieder geslacht ter ere.  
   
Verheugt u, Moeder en reine Maagd;  
de engelen prijzen Hem groot  
Die woonde in uw zoete schoot.  
   
De cherubijnen aanbidden  
Hem als hun stralende midden;  
de seraphijnen, onvermoeid,  
wuiven hun snelle vleugels al zingend  
voor Die in hun midden bloeit:  
   
'Hij is de koning der heerlijkheid  
en naar zijn grote ontferming  
is Hij der wereld bescherming;  
alle zonden schenkt Hij ons kwijt.'  
   
En daarom, o Moeder, smeken  
wij dat gij ons voor wilt spreken:  
al is zijn barmhartigheid onverdiend,  
spreek ons tot heil en zegen  
bij de Mensenvriend.    
Koptische kloosterliturgie, vierde tot zesde eeuw  

 
PARAPHRASE OP EEN KOPTISCHE THEOTOKIE    
Vol van genade, smetteloze, wees gegroet,  
gij hebt de ware God gedragen  
terwijl het zegel van uw maagdelijk bloed  
gesloten bleef naar zijn behagen.  
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Den groten Koning zijt gij stad en land;  
Hij koos u als zijn onbezaaide akker  
waarop de bloem des levens openbrandt:  
uw licht slaat alle zielen wakker.  
   
Gegroet, gij zoete tortelduif, uw hals,  
van glanzend goudgroen overtogen,  
weerspiegelt de verrukking zijner ogen.  
   
O troon van de Almachtige, gegroet,  
gij wagen van de hoog verheven Heerser  
en woonplaats van de Geest die leven doet.  
   
O reine luchter, welks al-pure gloed  
der hemelen hemel overspant,  
o geestelijke wolk, waarin de hoge zon  
der eeuwige gerechtigheid ons brandt.  
   
Kind van Anna en Joachim, reine bloem,  
die recht uit Davids wortel bloeide,  
gegroet, gij zijt der volkeren roem.  
   
O ladder die tot de hemel reikt:  
de Heer der Heren vertoeft erboven,  
terwijl Hem alle engelen loven.  
   
O tweede nieuwe hemel, geestelijk gewaad,  
dat alle serafijnen wil bekleden,  
nieuw tabelnakel, dat eeuwig open staat,  
geen der profeten kende de vrede  
die ons tegenstraalt van uw heilig gelaat.  
   
Want o, met wie zijt gij te vergelijken?  
Van wie klonk des Heren getuigenis:  
vol van genade? O glorierijke,  
wees ons indachtig als wij bezwjjken, -  
uit u is het heil, dat ons leven is.    
Koptische kloosterliturgie, negende eeuw  

 
AVE MARIA    
Gij, die de zoetste aller maagden zijt  
en de beminnelijkste aller vrouwen,  
gij, alle moeders kroon en zaligheid,  
Ave Maria, -  
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wil gij uw liefdesschat ontvouwen.  
   
Mijn hart bemint u, schone, bovenal,  
mijn tong wil uw geluk verhalen;  
u zoekt mijn ziel in aarde's donker dal,  
Ave Maria, -  
lichter zijt gij dan de zonnestralen.  
   
Uw bloei straalt rijker dan het morgenrood;  
gij, koninklijke vrouwe, vol genade,  
vreugde der engelen, ons levensbrood,  
Ave Maria, -  
uw zoete zorg behoedt ons voor verdwalen.  
   
Die de verrukking aller heiligen zijt,  
de hulp waar alle christenen op bouwen,  
glans van de tijd en licht der eeuwigheid,  
Ave Maria, -  
bid voor mij, beminnelijkste der vrouwen.    
Hildegard van Bingen (1098-1179)  

 
O ROZENKNOP    
O rozenknop, o lelieblad,  
gij, Koningin der hoogste stad,  
die nooit betrad  
een vrouw als gij te prijzen!  
Gij, licht in alle somberheid  
en vreugd in alle bitterheid,  
u zij gewijd  
wat wij aan eer bewijzen.  
Den hoogste God was eens uw schoot  
een klein verblijf, beminde!  
Gelijk een zonnestraal doorstoot  
het glas zo mocht - o wonder groot -  
de Geest uw lichaam vinden.  
Gij rozendal, viooltjesveld,  
waaruit der harten zoetheid welt,  
o bloemkelk, God-geheven,  
gij klaar en fonkelend morgenrood,  
gij, trouwe helpster in de nood,  
het Levensbrood  
hebt gij dit leven rein gegeven.  
En vele harten, droef en koud,  
kwam Het verlichten en doordringen  
met zoete liefde menigvoud:  
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zo heeft zich s'Heren macht ontvouwd.  
Dus zullen jong en oud  
uw eeuwigdurend loflied zingen!    
Gotfried van Straatsburg, begin dertiende eeuw  

 
EEN ZEER EENVOUDIG GEBED    
Moeder Maria, gezegend zijt gij!  
Maagd Maria, waakt over mij!  
Maagd en Moeder, - gij waart het alleen,  
gij, Lieve Vrouwe, en anders geen.  
Moeder Maria, smetteloos rein,  
bescherm mij heden voor angst en pijn.  
Help mij tegen de zonde strijden,  
wil mij genadig van kwaad bevrijden.  
Maria, om uwe vreugde vijf,  
bewaar mij zolang ik in leven blijf.  
Om uw tranen bij uw Zoons bittere dood,  
help mij te winnen mijn dagelijks brood,  
help mij te kleden, help mij te voeden,  
neem gans mijn leven in uwe hoede.  
   
Help mij, Vrouwe, en al mijn gezellen,  
dat de duivel ons niet zal kwellen.  
Bescherm ons tegen s'werelds doem,  
tegen de hoogmoed, de valse roem.  
Doe ons allen het goede belijden  
en laat ons kwaad gezelschap vermijden.  
Lieve Vrouwe, gij, zoete maagd,  
weer  f de vijand, die mij belaagt;  
nimmer zal hij mij verslaan,  
als ik in uw hoede mag staan,  
dag en nacht, zo lang ik mag leven,  
Lieve Vrouwe, heerlijk verheven.  
   
Voor mijn vrienden wil ik u vragen  
gelijke liefde en welbehagen;  
wil hen, naar ziel en lichaam beide,  
gelijke vreugd en geluk bereiden.  
En mijn vijanden, - Vrouwe, wil geven  
dat zij en ik toch in vrede leven  
en dat wij elkander vinden mogen  
in ware vriendschap, met open ogen.  
En, Vrouwe, laat hen die gelukkig zijn  
hun vreugde behouden, - spaar hen voor pijn.  
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En zij, die de duivel moordend besprong,  
laat hen allemaal, hetzij oud of jong,  
niet sterven in hun halsstarrig kwaad.  
Moeder Maria, geef hun uw raad,  
help hen weer opstaan, sterk en blijde,  
toon hun uw mildste medelijden.  
   
Maria, bid gij de hemelse Koning,  
mij eens te nodigen in zijn woning,  
mij eens te schenken een zalige dood, -  
verleen mij deze genade groot.  
Maria, gij, mijn Vrouwe rein,  
laat mijn gebed niet vruchteloos zijn  
en help mij, door uw barmhartigheid,  
Gods licht te winnen in eeuwigheid.    
Engels, dertiende eeuw  

 
UIT DE 'DIVINA COMMEDIA'    
'O Moedermaagd, gij, dochter van uw Kind,  
verheven boven alle creatuur,  
in wie Gods plan zijn eeuwig einddoel vindt,  
   
gij zijt het, die de menselijke natuur  
doorstraalde tot haar Maker haar verkoos,  
zich tot haar maaksel makend, licht en puur.  
   
Diep in uw schoot ontstak zich eindeloos  
de liefde weer, die door haar warme gloed  
de bloem des vredes opent, mateloos.  
   
Hier zijt gij 't vuur, dat alle liefde voedt;  
beneden, in der stervelingen kring,  
zijt gij de bron der hoop, die leven doet.  
   
Gij, Vrouwe, zijt zo groot dat wie , gering,  
genade zoekt en zich tot u niet keert,  
wil vliegen zonder vleugels, - een dood ding.  
   
Want niet alleen die smekend haar begeert  
zendt gij uw milde kracht, doch ongeteld  
zoekt gij die haar, nog onbewust, ontbeert.  
   
Erbarming is de titel, die u geldt;  
u is grootmoedigheid en al wat ooit  
aan goedheid enig sterveling ontwelt.'    
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Dante Alighieri (1265-1321)  

 
ONDER MARIA'S MANTEL    
Maria, spreid uw mantel wijd,  
ons tot een schild en zekerheid,  
laat ons daaronder veilig staan,  
tot onze vijand is heengegaan.  
   
Uw kleed is zo verrukkelijk wijd,  
het dekt de ganse Christenheid;  
tot aan het uiterst wereldend  
is 't aller toevlucht, aller tent.  
   
Als alle vijanden samengaan  
en grimmig in onze rijen slaan,  
blijf ons dan bij, wees onze speer,  
dan leggen we iedere vijand neer.  
   
Maria, kom, help ons, hoor ons lied,  
neem uw Kind op uw arm en aarzel niet,  
zend ons uw engelen, sterk en geducht,  
dan slaan onze vijanden op de vlucht.  
   
O Moeder der barmhartigheid,  
houd boven ons uw kleed gespreid;  
wij zijn dan goed beschermd, voorwaar,  
bij dag en nacht, voor alle gevaar.    
Zoete en al-goede,  
neem ons in uw hoede.    
Soldatenliedje uit de dertigjarige oorlog  

 
DE GEBOORTE VAN MARIA    
De zoete vogels in het bos  
doen 's morgens vroeg hun kelen los,  
het jubelt in het lover;  
zodra het ochtendrood de nacht  
verdrijft, betrekken zij de wacht  
en strooien 't bos uit alle macht  
met gouden klankgetover.  
   
Komt, mensen, aldus naderbij,  
wilt u niet schamen, jubelt vrij  
om 't kindje te vereren.  
Het werd geboren deze nacht  
en zij, die het ter wereld bracht,  
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Sint Anna, heeft u al verwacht, -  
wat kunt ge méér begeren?  
   
De morgendauw laaft koel en nat  
de frisse velden, bloem en blad,  
want alles wil nu stralen  
om 't kleine kind gebenedijd,  
dat alles drenkt in zaligheid,  
met overvloed van dankbaarheid  
en vreugde in te halen.  
   
Doch puurder dan de morgendauw  
verkwikt thans Onze Lieve Vrouw  
ons aller mensen harten.  
Deemoedig groet zij iedereen,-  
gaat daarom aller tot haar heen  
want weet dat zij, en zij alleen,  
ons troost in alle smarten.    
Uit 'Des Knaben Wunderhorn'  

 
DE DRIE WEZEN    
Er kwamen drie wezen over de weg,  
Maria stond bij de bloemenheg,  
zij lachte de kinderen vriendelijk toe:  
'Waar ga je heen? Je bent al zo moe.'  
   
'Wij lopen naar het kerkhof heen,  
onze moeder ligt daar koud en alleen.'  
'Hier heb je een stok van zuiver goud,  
zorg dat je die goed in je handen houdt.  
   
Als je daarmee naar het kerkhof gaat  
en zacht er mee tegen de grafsteen slaat,  
hoor je al wat je moeder je zeggen wil.  
Vraag haar alles en luister dan stil.'  
   
De kinderen gingen er dansend heen  
en tikten tegen de zware steen.  
'Wat zullen we vragen?' zei de jongste toen,  
en de oudste: 'Ik zal het woord wel doen.'  
'Moeder, red ons van ons ongeluk,  
sta op, sta op, onze kleren zijn stuk.'  
-Mijn zoon, hoe zou op kunnen staan?  
Al mijn spieren zijn spoorloos vergaan.  
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Mijn spieren verteerden een voor een,  
mijn handen, mijn voeten, mijn arm en been,  
mijn stromende bloed werd als stof zo grauw,  
mijn ziel verdampte als morgendauw.  
   
'Geef mij de sleutel,' zei de tweede toen,  
'dan zal ik uw kist wel open doen,  
dan kus ik uw voeten alle twee,  
dan staat u op en gaat met ons mee.'  
   
-Zie, kind, daar wandelt een jonge vrouw,  
haar wangen geverfd, haar ogen helblauw;  
als stiefmoeder zal zij met je gaan,  
zij trekt je wel schone kleren aan.  
   
'Maar, moeder, dan bloeien fonkelend rood  
drie rozen op uit uw lege schoot,  
en geeft zij ons ieder een harde korst  
dan druppelen tranen warm, op uw bordt.'  
   
-Ach, kinderen, laat mij hier maar alleen,  
ik lig hier onder mijn grauwe steen,  
ik lig hier stil, ik ben al zo moe,-  
kinderen, ga naar Maria toe.  
   
Zij zal je verzorgen, zij neemt je aan,  
beter dan ik ooit heb gedaan.  
'Moeder, o moeder...'-Ach, laat mij alleen,  
ik lig hier onder mijn zware steen.'    
Hongaars volksliedje  

 
SLAAPLIEDJE    
Hoog op de bergen in de wind  
zit met haar Kind  
Onze Lieve Vrouw.  
Zij schommelt het kleine ledikant  
met haar sneeuwwitte hand  
zonder wiegetouw,  
wiegetouw,  
Lieve Vrouw -    
Uit 'Des Knaben Wunderhorn'  

 
MARIALIED 1   
Wie, Moeder, eens u heeft aanschouwd,  
wordt nimmer door verderf benauwd.  
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Scheiding van u verscheurt zijn zinnen,  
eeuwig zal hij u vurig minnen.  
Uw heerlijkheid, hem eens ontbloeid,  
blijft de verrukking die zijn geest doorgloeit.  
   
Mijn hart is warm u toegewijd,  
gij zijt al wat ik mis of lijd.  
Wil, zoete moeder, tot mij spreken,  
geef mij nog eens een zalig teken.  
Gij zijt mij rust in alle pijn,  
laat mij en ogenblik uw woning zijn.  
   
Vaak, als ik droomde, heeft uw beeld  
mijn hart met innig schoon gestreeld.  
Het kleine Godskind op uw armen  
toonde mijn, speelgenoot, erbarmen;  
gij echter wendde hoog uw blik  
en trok u terug in wolken koninklijk.  
   
Wat heb ik, arme, u misdaan?  
Mijn liefde blijft om u begaan.  
Tot de kapellen, die u eren,  
blijven toch steeds mijn gangen keren.  
Vorstin, gebenedijde, kom,  
mijn hart en leven zijn uw eigendom.  
   
Ach, Koningin, gij weet het nu,  
al wat ik heb, het is van u.  
Mocht ik al niet sinds lange jaren  
in stilte uw geluk ervaren?  
Ja, voor ik zien of denken kon,  
was mij uw borst een zalige levensbron.  
   
Gij waart zo dikwijls mij nabij,  
mijn kinderblik aanschouwde u vrij.  
Uw Kindje strekte blij zijn handen,  
dat ik weer veilig zou belanden.  
Uw glimlach was vol tederheid,  
uw kus vol liefde, hemelzoete tijd!  
   
Voorbij is nu dit zalig uur,  
lang zijn mijn wegen kil en guur,  
droefenis leidt mij alle dagen.  
Heb ik mij dan zo zwaar misdragen?  
Zacht als een kind raak ik uw zoom,  
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wek mij uit deze radeloze droom.  
   
Als slechts een kind een beeld aanschouwt  
en op uw bijstand vrij vertrouwt,  
verlos mij dan van leeftijds boeien,  
laat als een kind mij voor u bloeien.  
Want kindertrouw en kindermin  
bewonen sinds die gouden tijd mijn zin.    
Novalis (1772-1801)  

 
MARIALIED 2   
Als het noodweer aarde's flanken  
geselt en de mens doortrilt,  
zijt Gij 't, die als klokkenklanken  
biddend alle stormen stilt.  
   
Als het veld na zware regen  
zijn betraande vruchten tilt,  
straalt de regenboog uw zegen, -  
Moeder, ach, wat zijt gij mild.  
   
Eens, als 't donker mij zal komen  
en de koele avond zacht  
nederruist in blad en bomen,  
dan, Maria: heilige nacht!  
   
Laat mij anderer hoogmoed derven,  
dek mijn lichaam, oud en moe,  
eindelijk rustend van mijn zwerven  
met uw sterrenmantel toe.    
Joseph von Eichendorff (1788-1857)  

 
DE HEILIGE MAAGD TE MIDDAG    
't Is middag nu. de kerkdeur zie ik open. Men kan er binnengaan.  
Moeder van Jezus, niet als smekeling kom ik voor u staan.  
   
Ik heb u niets te bieden, ik kan u niet verrijken,  
Ik kom alleen, Moeder, om naar u te kijken.  
   
U aan te zien, te wenen van gelukzaligheid,  
te weten dat ik uw zoon ben en dat gij er nog zijt.  
   
Niets zoek ik op dit ene ingehouden moment:  
Middag! - dan bij u te zijn, Maria, hier, waar ik mij tot u wend.  
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Zonder woorden, met mijn ogen stil naar uw gelaat,  
met niets dan het eigen lied, dat mijn harte slaat.  
   
Zonder woorden, met niets dan een lied, daar mijn hart van verrukking hijgt,  
als de merel, die niet dan zichzelve volgend, zijn klanken tezamen rijgt.  
   
Omdat gij schoon zijt, omdat gij zijt de smetteloze,  
de vrouw in genade hersteld, daartoe gekozen.  
   
Het schepsel in zijn eerste glorie en zijn uiteindelijke pracht,  
zoals het God verliet op de morgen van zijn oorspronkelijke kracht.  
   
Onuitsprekelijk zuiver, omdat gij de moeder van Jezus zijt,  
Die de Waarheid is in uw armen, onze enige hoop en zaligheid.  
   
Omdat gij zijt de Vrouw, het Eden der oude, vergeten tederheden,  
wier aanblik aller hart overrompelt tot het bitterst leed is beleden.  
   
Omdat gij mij gered hebt, omdat gij Frankrijk hebt gered,  
omdat gij op dit land als ik, uw gedachten hebt gezet,  
   
omdat gij, toen alles verloren scheen, tussenbeide zijt gekomen,  
omdat gij Frankrijk n¢g eens in bescherming hebt genomen,  
   
omdat het middag is, omdat wij op dit moment van de tijd zijn aangekomen.  
   
Omdat gij hier altijd blijven zult, alleen omdat Maria zijt, alleen omdat gij zijt,  
Moeder van Jezus Christus, wees gebeneijd!    
Paul Claudel (geb. 1868)  

 
GEESTELIJK LIED    
Jezus, die nooit uw pijn  
door 't eigen hart voelt snijden,  
die vlucht voor uw kruis, uw lijden,  
zal nooit in vrede zijn.  
   
Heer, schenk mij uw genƒ,  
laat mij de wereld vluchten,  
de wereld vol valse geruchten,  
tot ik uw wegen ga.  
   
Geef mij veel leed, veel pijn.  
Wie kan zonder smart beginnen  
uw vreugde op aarde te winnen?  
't Zal tijd verloren zijn.  



33 
 

   
Want, Heer, in U alleen  
is geluk en liefde en vrede, -  
daarom wil ik uw paden treden  
en anders wil ik geen.  
   
Leg in mijn hart uw gloed  
en laat mij uw dood verteren,  
laat mijn hart tot ‚‚n vuur verkeren,  
dan is mij 't sterven zoet.  
   
Want, Heer, wie nooit uw pijn  
door 't eigen hart voelt snijden,  
die vlucht voor uw kruis, uw lijden,  
zal nooit in vrede zijn.    
Girolamo Beniveni (1453-1542)  

 
DE ZWERVER    
Kom, troost der wereld, stille nacht,  
hoe stijgt gij van de bergen zacht,  
de wind rust vol erbarmen.  
Alleen een schipper waakt aan 't stuur.  
zingt over zee van 't avonduur  
en Vaders havenarmen.  
   
Als wolken snel de jaren gaan  
zij laten mij hier eenzaam staan,  
geen wil nog van mij weten.  
Alleen uw zegen bracht mij thuis  
als onder 't wonder boomgeruis  
ik peinzend was gezeten.  
   
O troost der wereld, stille nacht,  
de dag ontstal mij al mijn kracht,  
de verre branding monkelt...  
Laat mij hier rusten van mijn nood  
totdat het eeuwig morgenrood  
het stille bos doorfonkelt.    
Joseph von Eichendorff (1788-1857)  

 
TOTDAT HIJ KOMT    
Totdat Hij komt zal het hier zo gebeuren:  
's morgens de melkboer tweemaal bellen, dan  
gordijnen open en met grauwe kleuren  
breekt het eerste licht de nachtelijke ban.  
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Het heldere ontbijt iedere morgen,  
dan naar de stad, de tram zingt langs de rand  
heen van je dromen en je kleine zorgen,  
en 's avonds staan de grote in de krant.  
   
Zo zal het eindeloos zich hier herhalen,  
liefelijkheid der huiselijke haard,  
kinderen, zorgen en de angst rondom.  
   
En eind'lijk met het vege lijf betalen  
de koorts des levens en diep in de aard  
wachten en luisteren, totdat Hij komt.    
j.w. schulte nordholt  
  

 
Driekoningenlied    
Drie koningen zijn er op reis gegaan,  
vlugger nog dan de wind,  
van over de bergen kwamen zij aan  
te Bethlehem, bij het Kind.  
Nergens hoefden zij lang te zoeken,  
zij vonden de weg vanzelf,  
naar het Kind in sneeuwwitte doeken  
wees een ster aan het nachtgewelf.  
   
De eerste die er de stal betrad  
was Kaspar, waardig en wijs;  
de tweede was koning Balthasar,  
nog moe van de lange reis.  
Maar Melchior, zwart als een nikker,  
durfde niet binnen te gaan,  
want het kind begon schokkend te snikken  
toen Het hem donker zag staan.  
   
Sint Jozef maakte een vriendelijk gebaar:  
'Wees niet bang, kom stil dichterbij,'  
Hij kwam en kuste het Kind, dat zowaar  
hem met heldere stem iets zei:  
'Ik huilde niet om uw zwarte handen,  
Ik huilde alleen om de pijn  
van de bittere, zwarte zonde  
die straks genezen zal zijn.'    
Frans, zestiende eeuw  
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RUST OP DE VLUCHT NAAR EGYPTE    
Het Kindje lag aan haar hart geborgen,  
Het sluimerde in haar schoot.  
Toen drupten tranen, hel en groot,  
die zacht het Kindje raakten,  
waardoor Het licht ontwaakte.  
Het sloeg zijn ogen op naar 't licht,  
zag lachend moeder's lief gezicht  
en zag toen op haar wangen  
de droeve tranen hangen.  
Het hief zijn hoofdje schuin omhoog  
en leunend aan haar armenboog  
begon Het als zijn moeder deed,  
te huilen om een bitter leed.  
Met lief gebaren, ongevraagd,  
omhelsde Het de zoete maagd  
en kuste haar bedroefde mond  
met liefde recht uit 's harten grond.  
Zijn kleine handen streelden licht  
langs haar van leed gegroefd gezicht  
en daarbij keek Het diep haar aan  
met beide ogen, warm en lang,  
tot al haar tranen, droef en bang,  
in vreugde waren weggedaan.    
Duits, dertiende eeuw  

 
EX ORE INFANTIUM - UIT EEN KINDERMOND    
Kleine Jezus, waart Gij even bedeesd  
en schuw als ik het ben geweest?  
Hoe voelde Gij U buiten de hemel, ver  
daar vandaan als ik, op een andere ster?  
Zijn vaak uw gedachten daarheen gevaren,  
vragend waar al die engelen waren?  
Vast had ik de nacht gescheurd met gekrijs  
om mijn bitter verloren lichtpaleis  
of nachtenlang lag ik omhoog te staren,  
verwonderd waar toch mijn engelen waren,  
en ontwakend stortte ik tranen, wrede,  
want er was geen engel om mij te kleden.  
En had Gij niet, als de kinderen op aard',  
speelgoed, een tol of een houten paard?  
En hebt Gij niet in de hemel blij  
gespeeld met de bonte engelenrei?  
Geknikkerd met sterren? Of 'alle vogels vliegen'  
met hen, die het mooist met hun vleugels wiegen?  
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Ach, vertel mij eens hoe uw Moeder het vond  
als uw kleed besmeurd werd met ónze grond!  
Dat was iets wat U d  r nooit gebeuren zou,  
want de hemel is altijd schoon en blauw!  
   
Hebt Gij 's avonds ook geknield, wat moe,  
en uw handen gevouwen als ik het doe?  
En gedaan of Gij in de war zoudt raken  
om zo het gebedje wat langer te maken?  
Vindt Gij fijn dat wij vóór het slapen gaan  
onze handen vouwen als Gij hebt gedaan?  
Vóór ik het begreep heb ik vaak gedacht,  
dat zo'n spelend gebed U geen vreugde bracht...  
Heeft uw Moeder U kussend goë nacht gezegd  
en uw kleren recht op de stoel gelegd?  
Zijt Gij ook, gewassen, gekust, gebeden,  
zo hartelijk tussen de lakens gegleden?  
Gij kunt toch nog niet vergeten zijn  
hoe een kind zich voelt, bedeesd en klein.  
Gij begrijpt dus ook: nooit bid ik goed  
met zo plechtige taal als mijn vader doet.  
Hebt Gijzelf ooit kunnen bidden als Kind  
met woorden als slechts uw Vader vindt?  
Ach, Jezuskind, daal neer en neem aan  
een kind dat bidt als Gijzelf hebt gedaan.  
Reik mij uw hand en leid mij voort  
al luisterend naar mijn kinderwoord,  
geef mijn kindergebed aan uw Vader door  
(Hij vindt U zo lief, schenkt U graag gehoor)  
en zeg: 'Vader, neem aan wat uw Zoon U geeft,  
een gebed als Hijzelf eens gebeden heeft.'  
   
Dan lacht Hij, omdat Hij het woord van zijn Kind,  
sinds Gij jong waart als ik, niet veranderd vindt.    
Francis Thompson  

 
MYSTERIUM SACRUM    
Land van Galilea, land van ruisend graan  
en bergen waar de wijnstok eeuwig bloeit,  
gij hebt de Heer gezien, gewond, vermoeid,  
en zag het volk verlangend tot Hem gaan.  
   
Zijn ogen waart gij rust en welbehagen,  
in zijn parabels leerde gij ons te beminnen,  
en zowel in uw schoot dwingt tot bezinnen  
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dat wij uw beeld als van een altaar dragen.  
   
Uit zacht gewelfde akkers, korengoud,  
en uit de ranken die het sap vergaarden  
van de gewijde grond, waarop mijn voeten staan,  
   
richten zich op - o goddelijk vlammend woud  
van gouden stammen en doorgeurde aarde -  
zijn Bloed, de wijnstok, en zijn Lichaam, graan.    
Luis Felipe Contarde  

 
PASSIE-LIED    
't Wordt zomer nu, de winter is voorbij,  
de dagen worden lang;  
van alle vogels blij  
klinkt weer gezang,  
maar bang  
is mijn hart en blind  
voor alle vreugd, die ik vind  
op het land:  
'k lijd om een Kind  
hoezeer bemint  
ons zijn hand.  
   
Dit Kind, zo goed, van rijke stam  
en kostelijke geest,  
dat lang mij zoeken kwam  
in wild foreest,-  
't heeft mij gevonden,  
aan een tak gebonden,  
een appel rood:  
Het maakt mij  
uit mijn boeien vrij  
door zijn dood.  
   
Dit Kind, zo hoog en licht,  
om mijnentwil zijn rijkdom liet;  
Het werd voor mij ten val gericht.  
Zijn beulen kenden 't niet  
en zeiden: ''t Laat ons koud,  
spijker Hem aan het hout  
buiten de stad;  
maar eerst werpen wij  
om zijn kleren vrij  
het lot.'  



38 
 

   
Jezus heet dit wondere Kind,  
Koning van alle landen,  
om Hem speelden zij verblind,  
sloegen Hem met hun handen;  
weerloos aan het hout,  
wondden zijn Hem menigvoud;  
toen de pijn  
zijn gezicht vertrok,  
gaven zij Hem een slok  
bittere azijn.  
   
Had Hij niet aan dit droeven hout  
ons aller leven gered,  
er zou ons geen enkel behoud  
gebleven zijn; geen wet  
sprak ons nog vrij,  
ter helle voeren wij  
in duister wreed  
en eeuwig leed;  
ons hielp geen legermacht,  
geen fort, geen vestinggracht,  
geen oorlogskreet.  
   
Maagd en Moeder,- zo stond  
Maria, vol genaden erbij;  
haar tranen weekten de harde grond,  
tranen van bloed weende zij.  
Zijn bloed droop langs het hout,  
zijn vlees werd koud  
en zonder kracht.  
Hij werd geslagen  
als een dier na dagen  
van felle jacht.  
   
Zo hing zijn dierbaar lichaam dood  
aan de hoge stam,  
omdat Hij al onze zonden groot  
op Zich nam.  
Hij daalde fier ter helle af  
en brak de ketens zwaar;  
Hij droeg ons aller straf,  
bezweerde het gevaar  
met zijn koningsstaf  
en zij ogen klaar.  
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Ten derden dage rees Hij weer  
en besteeg zijn troon;  
de oordeelsdag ziet zijn wederkeer,  
dan geeft Hij ieder zijn loon.  
Wie ooit zonder Hem sterven zou  
draagt leed en rouw,  
het is gewis.  
Wil, Jezus, ons leven  
de glorie geven  
van uw verrijzenis!    
Engels, dertiende eeuw  

 
DE KRUISBOOM    
Heilige kruis, van alle bomen  
zijt gij de heerlijkste in 't woud;  
ik ken geen kostelijker aromen  
dan spelen om uw geurend hout.  
Als bloemenkelken, vlam na vlam,  
zijn uw drie nagelen gedreven,  
en zoet is 't hout van uwe stam,  
doch zoeter is de vrucht, het Lam,  
aan u verheerlijkt opgeheven.    
Engels, veertiende eeuw  

 
DE LIEFDE AAN HET KRUIS    
Liefde heeft Mij gebracht,  
Liefde gaf Mij de kracht,  
o mens, uw ridder te zijn.  
Liefde heeft Mij gesterkt,  
liefde heeft in Mij gewerkt  
en in liefde lijd Ik hier pijn.  
   
In liefde liet Ik Mij jagen,  
om liefde werd Ik geslagen,  
de liefde kruisigde Mij.  
Liefde is al mijn wens,  
want alleen in liefde, o mens,  
koop ik voor God u vrij.  
   
O mens, zie mijn lijden nu,  
altijd door zocht Ik u,  
altijd door, dag en nacht.  
'k Vond u thans,- alle pijn  
zal nu vergeten zijn:  
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Liefde heeft het volbracht.    
John Grimstone (gest. 1372)  

 
MATER DOLOROSA    
Heb je geen medelij met mijn Kind?  
Of met mij, van rouw geslagen?  
Neem af van het hout mijn lieve Kind  
of laat Het ons samen dragen.  
   
Meer pijn dan ik lijd zal er nimmer zijn,  
niets blijft mij dan rouw en verdriet.  
In zijn liefde blijven wij samenzijn,  
ik wil sterven als Hij, anders niet.    
John Grimstone (1372)  

 
TOEN GOD DE HEER IN DE STILLE HOF    
Toen God de Heer in de stille hof  
zijn lijden begon, geknield in het stof,  
toen treurde alles wat daar was,  
de vogels, het kruid en het groene gras.  
   
Maria hoorde een hamer slaan....  
'O wee, mijn Kind! Wat vang Je aan?  
O wee, o wee, mijn zoon, mijn …,  
ik voel dat Je mij verlaten zal!'  
   
Maria kwam onder het kruis gegaan,  
daar hing haar Kind, haar liefste aan,  
naakt aan het kruis,- hoe vals, hoe wreed!  
Nooit kende een moeder feller leed.  
   
'Johannes, liefste vriend van Mij,  
zorg voor mijn moeder, sta haar bij.  
Ga weg met haar, opdat zij niet  
mijn bittere marteling hier ziet!'  
   
'Ach Heer, graag doe ik wat Gij vraagt,  
ik zal haar geven wat haar behaagt,  
ik zal haar troosten stil en zoet  
zoals een kind het zijn moeder doet.'  
   
'Bomen en bloemen, buigt wenend neer,  
mijn Kind heeft rust noch vrede meer.  
Bladeren en vruchten, buigt neer in smart,  
laat dit lijden gesneden zijn in uw hart!'  
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De hoge bomen bogen zwaar,  
de rotsen spleten van elkaar,  
de zon verloor haar fonkeling,  
de vogels hielden hun zingen in.  
   
De wolken weenden ach en wee,  
de steile bergwand spleet in twee,  
men zag de graven open gaan  
en de doden zijn koninklijk opgestaan.    
Duits volkslied, zestiende eeuw  

 
HET LOON VAN DE TUINMAN    
Tuinman, zeg, wat zal hier groeien?  
Welke zaden strooit gij neer?  
'Wees geduldig, kind, keer weer  
als voor jou hier rozen bloeien.  
Dan heeft God voor Mij gereed  
scherpe doornen, fel en wreed.'  
   
Tuinman, heerlijk kunt gij sproeien!  
Deze tuin zal komend jaar  
dicht van bloemen staan te bloeien.  
'Ja' kind, vlecht dan in je haar  
bloemenkransen licht en blij,-  
andere kransen zijn voor mij...'  
   
Tuinman, Heer, wie zal ons kronen,  
wie ons tooien, hoog en vrij?  
Wie uw werk met kransen lonen?  
Zijn er bloemen ook voor mij?  
' Kind, de bloemen zijn voor jou,-  
Mij de doornen scherp en rauw....'    
Spaans lied, zestiende eeuw  

 
SINDS HIJ STIERF    
Sinds Hij stierf, de Heer des levens,  
Hij, mijn Zoon,  
is de dood mijn enig streven  
en mijn loon.  
   
Moeder werd ik als nog gene,  
zonder pijn en zonder smart,  
smart die dubbel mij doet wenen  
nu zij dubbel snijdt mijn hart.  
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Dubbel leed wordt mij gegeven.  
Ach, waar bleef  
mijn geluk nu Hij , mijn leven  
niet meer leeft?  
   
Alle dood is overwonnen,  
dat deed Hij, mijn Zoon, alleen.  
Sterft nu voor zijn bittere wonden  
van de mensen er niet ‚‚n?  
Ach, ik wil mijn lichaam geven,  
want om niet  
rek ik hier mijn lege leven  
in verdriet.  
   
Vogels in de bloesemhagen,  
dieren vrij in bos en veld,  
zegt mij, wilt gij met mij klagen  
om de doodsnood die mij kwelt?  
Want die mij zijn troost kon geven,  
Hij alleen,  
Hij, de Heer van dood en leven,  
ging nu heen.  
   
Later zal Hij weder komen,  
ja, Hij heeft het mij gezegd!  
Zoete troost om van te dromen,-  
doch nu is Hij weggelegd.  
Ja, kom terug, o Heer des levens,  
'k kan niet meer....  
Gij zult mij mijn kracht hergeven,  
keert Gij weer.  
   
Ja, Gij zult mijn jeugd verblijden,  
alles maakt Gij nieuw en goed!  
Weggevaagd is alle lijden,  
doornen, ketens, kruis en bloed.  
Ja, Hij stierf, de Heer des levens,  
doch zijn dood  
heeft ons leven hoog geheven,  
maakt ons groot!    
Spaans, zestiende eeuw  

 
IN STILLE NACHT    
In stille nacht  
ving wonderzacht  
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een stemme aan te klagen.  
'k Stond stil en hief  
mijn hoofd,- wat riep  
zij daar sidderend vlagen?  
   
Het was de Heer,  
stil lag Hij neer,  
zijn hoofd diep in zijn armen.  
Het was zo wit  
als sterrenlicht,-  
een steen zou zich erbarmen.  
   
'Ach, Vader mijn,  
ach, Vader mijn,  
moet Ik die beker drinken?  
Kan 't anders niet,  
uw wil geschied',  
doch laat mijn kracht niet zinken!  
   
Laat God vannacht  
u troosten zacht,  
Maria, Moeder pure....  
Is géén hierbij  
die waakt met Mij  
in deze bange ure?  
   
De zilveren maan  
wil ondergaan,-  
van angst is zij verdwenen.  
De sterren zijn  
nu bleek van pijn,  
zij willen met Mij wenen.'    
Friedrich von Spee (1591-1635)  

 
EEN SCHEMERAVOND IN APRIL    
Een schemeravond in April,  
de lucht was zacht en blij,  
kwam een grote kudde schapen  
mij onderweg voorbij.  
   
Er waren ook kleinere lammeren  
bij de stoet die langs mij kwam,  
in April, op een schemeravond,  
en ik dacht aan het goddelijk Lam.  
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Moe waren de lammeren, zij blaatten  
luid door de schemering.  
Stil dacht ik aan het goddelijk Lam  
dat zwijgend sterven ging.  
   
Hoog in de blauwe bergen  
zijn de weiden mals en zoet,  
daar vinden de klagende lammeren  
geluk in overvloed.  
   
Maar ach, Gods eigen liefste Lam  
bracht de bergtop geen gewin:  
niets vond het daar dan een bittere kruis  
tussen twee moordenaars in.  
   
't Was April, een schemeravond,  
dat die kudde langs mij kwam.  
Ik zag de schapen, groot en klein,  
en ik dacht aan het goddelijk Lam.    
Katherine Tynan Hinkson (1861-1931)  

 
HYMNE OP PAASMORGEN    
De haan, de bode van de dag,  
verkondigt ons 't ontwakend licht,  
doch Christus roept tot nieuwe plicht  
de geest, die lang te slapen lag.  
   
Ontwaakt, gij zieken, traag van geest,  
weest fier en eerlijk, sterk en rein,  
staat op, weest nuchter allermeest,  
en waakt: dra zal Ik met u zijn.  
   
Dus roepen wij de Christus aan  
het oog betraand, de ziel benard:  
wil ons gebed, o God, verstaan,  
verdrijf de slaap uit 's werelds hart.  
   
Verjaag de nacht, die ons omhult,  
de duisternis omsluit ons dicht:  
bevrijd ons van de zonden schuld  
en schenk ons uw vernieuwend licht!    
Aurelius Prudentius Clemens (348-405)  

 
HYMNE OP DE MORGEN VAN DE EERSTE PAASDAG    
De rode glans van 't ochtendlicht  
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doorstraalt het hemels vergezicht,  
de wereld juicht vol blijde kracht,  
de hel slaakt zuchtend klacht na klacht,  
   
want Christus, onze sterke held,  
heeft fier de macht des doods geveld;  
de ziel, die zonde's boeien droeg,  
werd vrij nu Hij de hel versloeg.  
   
De Heer, wiens graf verzegeld werd,  
heeft ook geen wacht de weg versperd;  
als overwinnaar, stralend groot,  
verrijst Hij edel van de dood.  
   
Nu wijken klachten, eens zo fel,  
nu vlucht de angst voor straf en hel;  
een lichtende engel kondigt aan:  
'De Heer is waarlijk opgestaan!'    
Aurora lucis rutilat  

 
DE DRIE JONKVROUWEN    
Drie jonkvrouwen zijn er vroeg opgestaan  
om vroom naar het heilige graf te gaan;  
zij hielden haar kostelijke balsem gereed  
als ook eertijds Maria van Magdala deed.  
   
De jonkvrouwen gingen bedrukt naar het graf:  
'Wie wentelt ons toch de steen er af?  
Wij willen het lichaam van onze Heer  
zorgvuldig zalven ter zijner eer.'  
   
Toen zij bij het graf waren aangekomen  
met de balsem, die zij hadden meegenomen,  
ontdekten zij angstig de open poort;  
twee stralende engelen stonden ervoor.  
   
'Gij jonkvrouwen, blijft er niet roerloos staan,  
snel moet gij naar Galilea gaan;  
gaat snel Galilea berichten, jonkvrouwen,  
dan doe ik u uw Heer Jezus aanschouwen.'  
   
Doch Maria van Magdala liet niet af,  
zij zocht naar haar Meester nog in het graf  
waar gelegen hadden zijn leden zoet;  
maar toen kwam Heer Jezus haar zelf tegemoet.  
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Hij kwam getreden al over het gras  
in een mantel alsof Hij een tuinman was,  
Hij droeg een spade vast in zijn hand  
alsof hij ging arbeiden op het land.  
   
'Ach tuinman, ik bid u, dat gij het mij zegt:  
waar hebt gij mijn Meester toch neergelegd?  
Hebt gij hem gezien? Ach, wil toch spreken,  
angst en verdriet doet mijn hart haast breken.'  
   
Doch toen Hij haar met zijn woord begroette,  
herkende zij Hem en viel aan zijn voeten;  
zij knielde neer op de harde steen,  
want zij vond haar Meester, zij alleen.  
   
'Maria van Magdala, raak Mij niet aan,  
het is nog te vroeg, gij moet verder gaan.  
Ga heen en raak Mij niet aan met uw hand  
vóórdat Ik zal zijn in mijns Vaders land.'    
Duits, veertiende eeuw  

 
FILIUS REGIS NON MORTUUS EST    
Ik ging bedroefd de stadsmuur langs  
en liep de heuvel op:  
ik zag - hoe kwelde mij de angst -  
daar op de kale top  
het kruis, waaraan zijn lichaam hing.  
Ik zag het bevend aan:  
de lijdensweg, die Jezus ging,  
is Hij voor mij gegaan.  
Drie droeve dagen stond ik daar,  
Hij was al afgenomen,  
toen werd 'k een kleine stoet gewaar:  
ik zag drie vrouwen komen.  
Zij liepen haastig langs mij heen,  
haar kruiken aan haar borst geprest,  
geen groet, een fluisteren alleen:  
Filius Regis mortuus est.  
   
Bedrukt en zwijgend volgde ik haar  
naar 't graf, waar Jezus lag:  
een engel, licht en goddelijk klaar,  
kwam van de grafsteen af.  
De vrouwen schrokken en zeiden hem:  
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'Hier legden wij Hem toch neer.'  
Toen zei de engel met gouden stem:  
'Dien gij zoekt, is hier niet meer.  
Hij rees uit de dood, zoals Hij zeide,  
licht als een vogel uit zijn nest.  
Gaat, zegt het voort en wilt u verblijden,  
want: Resurrexit! Non mortuus est!'  
   
Snel ging ik heen om blij van zin  
de wondere tijding voort te dragen,  
doch bij een tempel, waarlangs ik ging,  
vernam ik een bitter klagen.  
Ik zocht en zag een arme vrouw,  
gans in haar leed verdoken;  
zij keek mij aan vol diepe rouw  
nog vóór ik had gesproken.  
'Ach,' weende zij, 'wie zag ooit als ik  
haar eigen Kind gekwetst?'  
Ik zei haar het zelfde ogenblik:  
'Filius Regis non mortuus est!'  
   
Sint Thomas zegt, en anderen met hem,  
dat Hij eerst verscheen Onze Lieve Vrouw;  
geen was Hem nader sinds Bethlehem  
en geen droeg dieper rouw.  
Hij was in lichtglans opgestaan,  
en morgen, diep en klaar,  
Hij kwam eerbiedig op haar aan  
en groette en zeide haar:  
'Salva sancta parens,'- dit is Latijn,  
doch luidt, in eigen taal gezegd:  
'Mijn Moeder, wil gezegend zijn.'  
Resurrexit! Non mortuus est!  
   
Wie zag ooit groter wonder aan:  
de moeder en haar verrezen Kind!  
Ge kunt de verste wegen gaan,  
maar stralender vreugde dan ge hier vindt  
was er nooit en zal er ook nooit zijn.  
De aarde is zuiver, en de zon staat hoog,  
nooit gaf zij blijder schijn,  
licht als het lichten van Jezus' oog.  
Christenen, wilt daarom blijde wezen  
en zingt met mij, voor het allerlest:  
Hic dies, o vreugd, is Hij verrezen!  
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Resurrexit! Non mortuus est!    
Engels, begin vijftiende eeuw  

 
PAASGROET    
Hoe heerlijk is dit morgenuur,  
als bloemen licht! 't Is Pasen!  
Vier blij dit feest, mijn beste buur,  
ik wens u zalig Pasen!  
   
Dit wens ik allen, voor en na,  
maar aan mijnheer pastoor het eerst,  
en dan aan Vrouw' Justitia,  
die in dit dorp rechtvaardig heerst.  
   
De koster wens ik 't vlak daarna,  
hoe dankbaar ben ik hem!  
Hij zingt zo mooi Halleluja  
op 't koor met hoge stem!  
   
Hoe heerlijk is dit morgenuur  
nu Christus is verrezen,  
de lucht is als de bloemen puur,  
vier vrolijk feest, mijn beste buur,  
en laat ons dankbaar wezen,  
want Christus is verrezen!  
   
Liedje, dat de kinderen in de Spaanse provincie  
Segovia op Paasmorgen langs de huizen zingen  

 
'SHEREN HEMELVAART  
Maria sprak bedroefd en moe:  
'Mijn Zoon, waar moet ik nu naar toe?  
Ik treur en klaag de ganse dag  
als ik U niet meer volgen mag.'  
En Hij: 'Neen, lieve Moeder, neen,  
Ik laat u niet bedroefd alleen.  
Ik wees u al mijn liefste vrind,  
Sint Jan, in wie gij vreugde vindt.  
Zijn liefde zal uw aardse pad  
verlichten als uw grootste schat.  
Hij zal u minnen, eren;  
niets hoeft gij nog begeren.  
En ook het vrome vrouwental  
neemt weg al wat u deren zal.'  
Maria sprak: 'Die troost is klein,  
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moet ik van U gescheiden zijn.'  
En Hij: 'O Moeder, neen,  
Ik laat u niet alleen.  
Tot troost u allermeest  
zend Ik de Heilige Geest,  
die uit Gods wijde hemelzalen  
op deze aarde neer zal dalen  
om met zijn leer en wijze troost  
uw hart te sterken, onverpoosd.'    
Duits, dertiende eeuw  

 
PURE VLAM    
Pure vlam van de Heilige Geest,  
trooster van de Vader allermeest,  
levenwekkend wonder, -  
oorsprong en heil van al wat leeft,  
bron die het enig leven geeft,  
geen schepsel kan er zonder.  
   
Heilig zijt Gij, uw balsem spreidt  
levenskracht over al wat lijdt,  
hoe fel het werd gebroken;  
heilig zijt Gij, - Gij wast ons rein,  
al onze zonden, al onze pijn,  
alles wat is ontstoken.  
   
Krater van heiligheid, liefdevuur,  
ons hart kent nimmer smaak zo puur  
als Gij het mild laat proeven:  
het is de smaak der zoetste deugd, -  
o schenk ons haar tot eeuwige vreugd,  
laat ons niets méér behoeven.  
   
Reinste der bronnen, spiegelvlak,  
waarin wij zien dat al wie zwak  
en blind verloren,  
vervreemd van God, hier ommegaan,  
eens in zijn heil weer samen staan  
zijn stem te horen.  
   
Schild van ons leven, merg en kracht  
van ons gebeente, wie U verwacht  
kan gelukkig sterven.  
Sla ons allen de gordel om  
van uw verheven adeldom,  
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laat ons U beërven.  
   
Waak over hen, die in kerkernood  
boeten wat hun de vijand gebood,  
ontsla hen van hun lijden;  
Gij, die zelfs de scherpste pijnen stilt,  
Gij redt allen, allen die Gij wilt,  
allen kunt Gij bevrijden.  
   
Machtigste der wegen, die geleidt  
tot de hoogste toppen van de tijd,  
tot de diepste gronden, -  
alles voegt Gij tezamen, alle ding  
staat vast geklonken in uw flonkering,  
alles houdt Gij verbonden.  
Gij drijft de wolken, beweegt de lucht,  
gans de aarde hebt Gij bevrucht,  
Gij stuwt de stromen;  
U is de nevel, de morgendauw,  
Gij kleurt de sterren, het hemelblauw  
en het groen der bomen.  
   
En ook de wijzen schenkt Gij uw raad:  
geen kennis die zonder U ontstaat.  
Al wie U horen,  
luisterend naar uw innige stem,  
zoeken naar God en zij vinden Hem, -  
geen gaat verloren.  
   
Dus zij U lof, Gij, die zelve zijt  
goddelijk loflied in eeuwigheid,  
eindeloos verlangen;  
vreugde van ons leven, hoop en eer,  
sterk vertrouwen, nu en immermeer,  
Gij zult ons tot loon bij de wederkeer  
in uw licht ontvangen.    
toegeschreven aan Hildegard van Bingen (1098-1179)  

 
PINKSTERHYMNE    
Gij, die eeuwig met de Vader  
en de Zoon in licht tegader  
ongedeeld verbonden zijt,  
laat ons, na uw vurige tongen  
gans en al van U doordrongen,  
kondigen uw heerlijkheid.  
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Liefde, immermeer begerig,  
Zoon en Vader wederkerig  
bindend en aan Hen gelijk, -  
alles werkt Gij alles leidt Gij,  
sterren stelt Gij, hemelen breidt Gij:  
tekens van uw vuren rijk.  
   
Gouden vlam, uw blinkend schijnen  
doet de droeve nacht verdwijnen  
onzer onmacht, blind en laf;  
Gij, die 't al blijft overstralen,  
redt de zielen die verdwalen,  
wast hen rein van zonde's draf.  
   
Waarheid zendt Gij hier beneden,  
die de rechte weg betreden,  
't voetspoor der gerechtigheid;  
blinde harten tot ontferming,  
lichte harten tot bescherming  
zijt Gij, troost en kracht altijd.  
   
Spreekt Gij, dan wijkt alle duister,  
komt Gij, dan verspreidt uw luister  
reinheid, wijsheid en geluk.  
Gij zult alle geest bevrijden,  
allen kunnen zich verblijden,  
want Gij redt van leed en druk.  
   
Gij bezielt de elementen,  
en de Heilige Sacramenten  
lenen U hun werkzaamheid;  
Gij geneest der zinnen schade,  
licht ons bij waar sluw de kwade  
nacht der zonden is gespreid.  
   
Zie, uw komst verblijdt ons allen;  
klaar van 's hemels hoge wallen  
klinkt uw stem, - de vijand vlucht.  
Heilig vuur, dat ons doet strijden,  
Gij zult juichend ons bevrijden;  
niemand, die uw kracht niet ducht.  
   
Zieken, die verlamd, verlangen,  
dood in duister nederlagen,  
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geeft Gij jeugd en nieuwe moed;  
dichters doet Gij stralend zingen;  
alle harten blijft Gij dwingen  
tot het onvergankelijk goed.  
   
Redder der verongelukten,  
milde trooster der bedrukten,  
aller armen onderstand, -  
leer ons aards genot verzaken  
en alleen naar 't hemels haken;  
wees ons machtig onderpand.  
   
Hij, die 't al bezielt en heiligt,  
opwekt, aandrijft en beveiligt,  
woont in het deemoedig hart,-  
w‚‚r het kwaad, verdrijf het lijden,  
bind tezaam wat was gescheiden,  
duid ons wat ons nu verwart.  
   
Gij, die eens zijt neergekomen  
tot de jongeren, wier schromen  
uw geduchte kracht verwon, -  
wil nu ons gebed verhoren,  
zonder U zijn wij verloren;  
laat niet los wat toen begon.  
   
Onveranderd is uw wezen  
bron van krachten uitgelezen,  
één met God in goddelijkheid;  
Gij, van alle eeuwigheden  
met de Zoon en Vader mede  
heerser over ruimte en tijd,  
   
weidser dan wij ooit bezinnen,  
grootser dan wij ooit beminnen,-  
hoor dit pover zingen aan,  
tot wij, in uw licht tegader  
met de Zoon en met de Vader,  
eeuwig uw geheim verstaan.    
Vrij naar Adam van St. Victor,  
einde twaalfde eeuw  

 
PINKSTERLIED    
Waar barre Noordenwinden woeien  
laat, hemels Zuiden, zacht ontbloeien  
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de warmte van uw ademtocht;  
o Geest, die alle harten heiligt,  
de zwakken met uw kracht beveiligt,  
hoor 't volk, dat lang uw zegen zocht.  
   
Kom, aller liefde bron en spijze,  
fontein der kennis, licht der wijzen,  
Gij, aller deugden fier begin;  
kom, gever van Gods eigen waarheid,  
doorlicht ons wezen met uw klaarheid  
en stort ons uw genaden in.  
   
Niets blijft ons donker, niets verdoken,  
hebt Gij in ons uw licht ontstoken;  
met U in ons geen weg te steil.  
Hoe zwaar geboeid in leed en zonde,  
ons hart wordt zevenmaal ontbonden  
door 't wonder van uw stralend heil.  
   
Gij zijt de eeuwige steen der wijzen,  
hun weten moet uit U verrijzen,  
gelukkig hij, die U verkoor;  
de balsem van uw zeven gaven  
zal allen, die hier dorsten, laven;  
Gij schenkt hun smeken snel gehoor.  
   
Blijf ons verlichten, sterken, leiden;  
Gij zijt de kracht, waarin wij strijden,  
uw adem wekte ons uit niet.  
Gij, eeuwig met ons aller Vader  
en met de Zoon in licht tegader,  
geleid ons tot uw rijksgebied.    
West-Duitsland, dertiende eeuw  

 
TOEN DE HEILIGE GEEST VAN DE HEMEL KWAM    
Toen de Heilige Geest van de hemel kwam,  
met stormgeweld het huis innam  
waar Jezus' jongeren zaten:  
O welk een stralend feest  
is Pinksteren toen geweest,  
God wilde hen niet verlaten.  
   
Veel vurige tongen daalden er neer,  
zij moesten getuigen, meer en meer;  
de Geest bleef hen ertoe dwingen.  
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O welk een stralend feest  
is Pinksteren toen geweest:  
hun hart kon van vreugde springen.  
   
Zij predikten in bijkans iedere taal,  
Gods woord deed wonderen duizendmaal,  
duizenden die het aanvaarden.  
O welk een stralend feest  
is Pinksteren toen geweest:  
Gods vuur daalde op de aarde.  
   
God zende ons dit teken, nu als toen,  
zijn Geest blijve onder ons wonderen doen,  
dan zingen wij blijde tezamen:  
O welk een stralend feest  
is Pinksteren toen geweest, -  
Halleluja, dank en Amen.    
Vrij naar Ludwig Helmbold, begin zestiende eeuw  

 
AAN DE HEILIGE GEEST    
O Heilige Geest, wiens tempel ik ben,  
van lemen muren en verdichte mist,  
geschonden werd ik in de felle ren  
der jongelingsjaren: ontucht, trots en twist.  
daarna werd 'k w‚‚r gegeseld, keer op keer -  
Verdubbel in mijn hart, dat lijdt,  
uw vuur, opdat ik niets begeer  
dan diep berouw. Kom, werp mij neer, -  
dan ben ik, als uw bliksemlicht mij splijt,  
vuur, offer, offeraar tezelfdertijd.    
John Donne (1573-1631)  

 
PINKSTERZONDAG    
Fontein van liefde, duive zoet,  
Gij liet uw til in 'shemels gloed,  
hebt onder ons uw nest gebouwd  
om ons te sterken zevenvoud.  
   
Zacht als uw veren, licht en puur,  
zij ons uw liefde in dit uur:  
laat ons U prijzen, dag na dag,  
beschermd door Uwer wieken slag.    
Joseph Beaumont (1615-1699)  

 
PINKSTEREN   
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O dag van Pinksteren, dag der dagen,  
vlam in 't azuur, oplaaiende bloem van goud,  
door de donkere toppen der bomen jagen  
de oceanen uwer stormen, zevenvoud.  
   
Gij, zomer van de Geest, fonkelenste aller dagen,  
bloeiende pijnbomen spreiden zich naar uw licht:  
hun zevenarmige kandelaren dragen  
uw purperen wolken in het vergezicht.  
   
Bloemengeuren, die mij met verdriet omringen,  
worden verdreven: geler wordt het graan.  
Als een verre stem van herinneringen  
blijft in het bos de koekoek slaan.  
   
Machtige Pinksterwind, sterkste der tederheden,  
sla weg de donkere bossen, hurkend aan de kim,  
de dorre droefheid en het zwaar verleden,  
dat elk seizoen beschaduwt met zijn schim.  
   
Breng ons van berg tot berg uw diep verblijden,  
en laat de zonnegeur van hars en honingraat,  
drijvend op uw stormwind, ons geleiden  
tot 't hemellicht, dat blinkend openstaat.    
Louis Pize    

 
AAN DE HEILIGE GEEST  
  
Gracieuze, tactvolle heilige Geest  
woon in mijn hart, doorwoon mij,  
drijf alle boze geesten uit, ik smeek je.  
  
Grondeloos duister bedekt mijn ziel.  
Verjaag de nacht, mensenverlichter.  
Beteugel mijn gedachten en dromen.  
  
Heilige minnaar van inzicht en schoonheid.  
Mijn zintuigen begeren jouw overvloedige zalving,  
mijn verstand verlangt naar ontsmetting.  
  
Reinigende Geest, boosheid waart rond,  
reinig onze ogen van binnen,  
dat wij aanschouwen de hoogste vader.  
  
Gij zijt het die de profeten verwekte,  
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dat zij zouden voorzeggen  
het Grote Gelijk van de Messias.  
  
Zo ook hebt Gij sterk gemaakt  
de apostelen, dat zij uit zouden dragen  
de overwinning van de Messias.  
  
Die wij noemen 'god' -toen Hij het aanschijn riep  
van hemel, aarde en zeeën, hebt Gij  
uw macht doen gelden, zwevend boven de wateren.  
  
Gij die de wateren bevrucht,  
de golven temt, Levenschenker, Ademgever,  
maak ons geest van uw geest.  
  
Maak een deze wereld, in talen verdeeld.  
Roep de knechten der goden terug tot de Enige.  
Liefste der meesters, hoor ons genadig.  
  
Zonder U zijn onze gebeden leeg,  
Gods oren onwaardig. Gij onze ziel omvattende,  
alles begrijpende, sturende -dit is uw Dag.  
Mogen alle dagen uw Dag zijn.  
  
Vrij naar Notker de Stamelaar - Sankt Gallen negende eeuw 
  

 
VENI CREATOR SPIRITUS  
  
Hierheen, Vrouwe Ademtocht,  
waar de trouwe zielen zijn  
die geheel de Uwe zijn.  
Dat wij nieuw geschapen worden  
dat wij open velden zijn  
voor de dauw van uw genade.  
  
Paraclete, Troosteres  
ons gegeven in Gods naam  
van omhoog, een vonkenval  
van nieuw leven, gloed van vlammen.  
Als de wanhoop in ons woedt  
zalven ons uw zachte handen.  
  
Zevenmaal, staat zwart op wit, h 
eeft de vader U beloofd,  
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zoete hand op doodmoe hoofd  - 
alle dagen van de weken  
onzer jaren, zevenmaal  
klinkt Gij op uit onze talen  
  
Koud mijn lende, zaai uw licht.  
Hartstocht, wek mijn hartstocht weer,  
vijand dwingt mijn lichaam neer.  
Jij alleen kunt hem verjagen,  
jij alleen mijn leidsvrouw zijn.  
Jij ontvoert ons uit het kwade.  
  
Nooit heb ik mijn God gezien  
niet de vader niet de zoon.  
Gij die beider geestkracht zijt,  
doe mij in hun liefde wonen.  
Dank dat Gij mij hebt gezocht,  
Paraclete, Ademtocht  
  
Aquaiulia Italië Pinsteren 2009 
 

 
HET KIND    
Ons is geen toekomst en geen keus gelaten:  
wij moeten voort, verward en hulpeloos,  
in een cultuur van films en radio's en,  
soms, wat over het verleden praten.  
   
Niemand ontkomt er aan -  
alleen het kind is hetzelfde  
als voor duizend jaren:  
nieuw en verwonderd ligt het  
rond te staren alsof de wereld  
vandaag begint.  
   
O makker in ditzelfde grauw getij,  
moge altijd komt het kind tot jou  
en mij,  
nog altijd kan de wereld nieuw beginnen,  
in ieder kind kan het opnieuw beginnen.  
Zolang God Kind'ren in ons midden  
zendt, heeft Hij zich nog niet  
van ons afgewend.    
Muus Jacobse    
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KERSTMIS    
De engel aan de overzijde stond  
blinkend weerspiegeld in het zwarte water.  
Zo eindigt het, maar is veel, veel later.  
Nu staat hij nog, tenger en  
zilverblond, tussen de takken van de groene boom  
en heeft een glimlach voor mijn kleine zonden  
en een bazuin om mede te  
verkonden: Kerstmis is  
een ontroerend schone droom.  
   
Maar als wij aan de laatste oever staan  
is hij gegroeid iedere droom te boven  
tot een verschrikking, tot een witte wind.  
   
De laatste vijand die te niet gedaan  
wordt is de dood. Engel haal nochthans  
over want aan zijn hand leidt ons het kerstmiskind.    
W.S. Noordhout  

 
JOZEF DROOMT IN DE KERSTNACHT    
Wat zal er worden van dit Kind?  
Dit is zo'n wonderlijk, zo'n onvoorzien gebeuren.  
Valt hier Gods adem te bespeuren,  
zo onbevattelijk als de wind?  
   
Er was een groot geruis vannacht,  
een held're schijn en onverwacht bezoek.  
En kleurrijk was het prentenboek  
dat herders hadden meegebracht.  
   
Nu slaapt mijn pasgeboren zoon,  
Maria laat hem rusten aan haar borst.  
Gestild is nu zijn eerste dorst.  
Maar alles blijft zo ongewoon.  
   
Er dwarrelen beelden door mijn droom:  
een duifken dat in pluimen steekt,  
een vogel die de winter breekt,  
een vredesduif, een levensboom  
   
Zal hij het zijn, mijn pas gewonnen zoon:  
een kind van licht, uit God geboren?  
Belichaamt hij het ochtendgloren?  
Of kwelt mij slechts een ijdele droom?    
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Piet van der Bruggen  

 
LITANIE DER ZONDERLINGE ZIELEN.    
Ziel van den blinden orgelman,  
die langs verlaten straten gaat en klaagt een rammelende dreun van levensweemoed, die geen mens 
verstaat;  
Een ziel van de jongen, die half-idioot in  
blindemans ogen ziet en die in jou keeltje  
voelt kroppen de treurnis van blindemans lied;  
En ziel van de kromme petroleum-man  
die je kar duwt, dag in dag uit  
en voorzichtig de kannetjes vult en een  
opgewekt straatdeuntje fluit,  
als leefde jij voor je plezier - en je hebt amper een cent  
in je zak  
voor wat boter en brood en  
des Zondags een builtje  
goedkope tabak;  
En ziel van de tuinman, die altijd  
de kindermeisjes plaagt,  
en bij avond wat dalia's naar het  
Zoete-Moeder-beeld draagt;  
En ziel van de vrouw met de  
broodkorf, die glimlacht als ik naar je kijkt  
omdat ik zooveel op je jongen,  
die onlangs gestorven is, lijk;  
En ziel van den oerdomme klerk,  
die op je kantoorkruk zit en die,  
als je boeken niet kloppen, Sint Theeuwis  
om uitkomst bidt;  
En ziel van de schooiersvrouw,  
die in 't kerkportaal honger lijdt;  
En zielen van alle gewone mensen,  
die arm en verlaten zijt,  
zielen der zonderlingen van Jezus,  
der vromen, die niemand begrijpt,  
maar die aan je kruisboom tot  
vruchten van eeuwige vreugde rijpt,  
bidt voor ons in de gemeenschap  
met alle Gods heiligen samen om een  
warm hart en een heilige ziel en  
het eeuwige leven - Amen.  

 
EEN LINDE BLOEIT    
Een linde bloeit in 't hemelrijk  
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met bloesemtakken zonder tal.  
Alle engelen zingen tegelijk:  
Heer Jezus is het schoonst van al.  
   
Een bode kwam uit de hemel neer,  
kwam neer in glans van vuur,  
ging door gesloten deuren heen  
en groette de jonkvrouw puur.  
   
Gegroet zijt gij, Maria rein,  
gegroet, gij, die aan God hehaagt,  
een kindje zal u geboren zijn  
en toch blijft gij zuiver maagd.  
   
Hoe blijf ik maagd en kan ik ooit  
een kindje dragen in mijn bloed?  
Een man begeren deed ik nooit  
Engel, engel, zeg het mij goed!  
   
Dat zal ik u zeggen. Wees gerust,  
gij, Koningin, die de wereld behoud.  
Het is de heilige geest die u kust,  
die Gods leven in u ontvouwt.    
Heinrich von Laufenberg (eerste helft vijftiende eeuw)  

 
DE GEBUREN    
Buurman, heb je 't ook gehoord?  
Ik werd in mijn slaap gestoord,  
zelfs mijn kinderen werden wakker.  
Hoorde je die vreemde stem  
klinken over veld en akker:  
Herders, gaat naar Bethlehem?  
   
Schaam je, buurman, 't is gewis,  
dat hier God geboren is,  
in een stal, een vreemde koning.  
Niemand, die een aalmoes gaf,  
maar zelfs in die arme woning  
straalt hij niets dan rijkdom af.  
   
Buur, let op, zowaar ik leef,  
dat 'k hun beter woning geef,  
vader, moeder en de Kleine -  
Als ik Hem mijn woning wijs  
zal zijn licht mijn huis doorschijnen  
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als het heerlijkste paleis.    
Frans, dertiende eeuw  

 
MARIA ZINGT IN DE KERSTNACHT    
'Jezus, mijn lieve kind,  
het is weinig wat Je hier vindt,  
een houten kribbe, - niet meer.  
Ik heb voor Jou ook niemand tot vrind  
dan een os, een ezel, - mijn liefste Kind,  
het doet mij zeer.  
   
Jezus, lieve, ach wees niet kwaad,  
dat ik geen warm en kostbaar gewaad  
om Je henenvouw, -  
maar leg je voetjes, wanneer het gaat,  
dicht aan mijn borst, waar mijn hart voor Je slaat,  
dan voel Je geen kou.'    
Engels, veertiende eeuw  

 
MARIA ZINGT    
O machtig God, o machtig Heer,  
in hemels hoge hoven,  
hoe geef ik U gerechte eer,  
hoe kan ik U ooit loven?  
   
Gij hebt van uw genadetroon  
op mij uw oog geslagen:  
nu is uw eengeboren Zoon  
door mij op aard' gedragen.  
   
Dat ik, zo klein, U heb behaagd,  
laat vol van vreugd mij wezen;  
dat ik, een nederige maagd,  
door U niet ben misprezen,-  
   
hoe kon ik daartoe waardig zijn?  
Wat mocht mij toebehoren,  
dat Gij, mijn God, als kindje klein,  
uit mij hier werd geboren?  
   
O innig lief, o edel Kind,  
te groot is mijn geluk,  
Vergeef, dat 't al mij overwint  
en ik aan mijn borst U druk.    
Uit een Duits Kerstspel, vijftiende eeuw  
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HERDERSLIED    
Ach, kleine Jezus, zie ons aan,  
wij herders komen voor U staan;  
een engel heeft op 't wijde veld  
ons zingende uw komst gemeld.  
   
Hoe, kleine Jezus, ligt Gij daar  
met open ogen, licht en klaar;  
een kleine kribbe is uw deel  
om onzentwil-, het is niet veel.  
   
Kom, os en ezel, dichterbij,  
kom bij de krib en adem vrij,  
blaas stil en rustig, keer op keer,  
dan voelt het Kind de kou niet meer.  
   
Ach, Kindje, steek uw voetjes snel  
in 't warme stro, -het doet U wèl.  
Vouw ook uw beide handjes toe  
en slaap dan in, want Gij zijt moe.  
   
Jij, ezel, maak niet 't minst geluid  
voordat de slaap van 't Kind heeft uit,  
en os, loei niet, sta roerloos stil  
zo lang het Kindje slapen wil.  
   
Gij, cherubijnen, zing uw lied  
en, seraphijnen, aarzelt niet:  
Wiegt zacht het kleine Jezuskind  
en zingt van sterrenlicht en wind.  
   
Wij moeten naar de kudde heen  
en laten U hier nu alleen;  
wiegt zacht het kleine Jezuskind,  
dat kwam, omdat Het ons bemint.    
Uit een Duits Kerstspel, vijftiende eeuw  

 
DE VROLIJKE HERDER    
Ik zing u van de herder Jan  
zo blij als ik maar zingen kan.  
   
Hij zat op een heuvel, stil en goed,  
met zijn dikke jas en zijn vilten hoed;  
hij had een fluit, wat brood en een kan,  
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een veldfles vol, en hij heette Jan.  
Hij speelde op zijn fluit een vrolijk lied,  
zo licht en vrolijk kan ik het niet.  
   
Hij lag op de heuvel, op de grond  
dicht naast hem waakte zijn grote hond.  
Toen hij nog maar even geslapen had,  
ontwaakte hij - Wat een lied was dat!  
Snel stond hij op - Waar kwam het vandaan?  
Zijn schapen kwamen rondom hem staan.  
Hij krabde verwonderd onder zijn hoed,  
want hij zag een ster zo rood als bloed.  
   
Een 'Gloria in excelsis' klonk  
waar het engelenlicht hem tegenblonk.  
Hij groette zijn kudde, dier na dier,  
en zei: 'Blijf stil, want ik ga van hier,  
ik ga Jezus aanbidden, ik ga nu vlug,  
maar morgenochtend ben ik weer terug.  
En, hond, pas goed op ieder schaap,  
dat 't niet gestoord wordt in zijn slaap.'  
   
Snel liep hij naar Bethlehem van de berg;  
hij kreeg het warm, maar dat was niet erg,  
want hij vond dichtbij het dorp in het dal  
Jezus, een Kind in een arme stal.  
Hij geloofde bijna zijn ogen niet,  
't was mooier nog dan het engelenlied.  
Hij zei: 'De engelen zongen zo blij,  
dus al wat ik heb, ik geef het vrij.  
   
Hier, Jezus, hebt U mijn fluit en mijn jas,  
mijn broek, mijn fles en mijn herderstas;  
nu ga ik terug, - al weet ik niet hoe,  
want ik moet weer vlug naar mijn schapen toe.'  
Maria zei zacht: 'Dag, herder Jan!'  
En hij: Als ik d…t begrijpen kan!  
Hoe weet U mijn naam? Maar 't is al goed,  
dag, Jezuskind, dag, en slaap maar zoet.'  
   
Hij danste terug en zong: 'Wat een feest!  
Ik ben bij Jezus te gast geweest!  
Ik haal mijn vrienden allemaal,  
wij vieren Christus' geboortemaal.'  
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Toen kweelde Jan zijn hoogste lied:  
zo hoog en vrolijk kan ik het niet.    
Engels, begin zestiende eeuw  

 
KERSTWENS    
Geluk, mijn goede mensen,  
geen droefheid meer of klacht,  
want Jezus, onze Heiland,  
werd mens in deze nacht.  
Om ons te redden van de dood,  
van Satan's felle klauw,  
d  rom werd Jezus mens vannacht  
uit Onze Lieve Vrouw.  
   
In Bethlehem, de kleine stad,  
zag Hij het eerste licht,  
daar werd Hij in een krib gelegd,  
het stralend, hemels wicht.  
Zijn moeder zat er wenend bij,  
niets had zij voor de kou,  
maar Jezus lachte wonderzacht  
naar Onze Lieve Vrouw.  
   
Van God, de goede Vader,  
kwam blank een engel neer,  
die zong voor arme herders  
van 't Kindje, zacht en teer,  
hoe dat in Bethlehem vannacht  
in armoe en in kou  
tot aller vreugd geboren werd  
uit Onze Lieve Vrouw.  
   
Vrees niet, zo zong de engel,  
ken angst noch zorg vannacht,  
want die daar werd geboren  
heeft deugd en macht en kracht.  
Zo sterk is Hij, dat zijn geweld  
de duivel drijft in 't nauw,  
Zo sterk is Hij, het hulpeloos Kind  
van Onze Lieve Vrouw.  

 
LAAT ONS MARIA'S MINNE ZINGEN    
Laat ons Maria's minne zingen  
van harte blij, van stemme klaar;  
zij droeg tot heil der stervelingen  
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de vrucht des levens, zoet en zwaar.  
   
Zij ging met Jozef langs de wegen  
naar Bethlehem, 't was 's avonds laat,  
doch niemand was haar groet genegen  
en in geen herberg vond zij baat.  
   
Zij klopten aan, maar geen der deuren  
wilde op hun vraag geopend zijn.  
Maria wist: nog weinig uren  
dan zou haar Kind geboren zijn.  
   
En Jozef keek Maria dringend,  
vol sombere gedachten aan;  
hij fluisterde: Mijn welbeminde,  
waar moeten wij nu slapen gaan?  
   
Een rijke burger deed hen open,  
zij vroegen nederig onderdak;  
hij zeide: Heb je ver gelopen?  
Heb je veel dieren, zwaar gepakt?  
   
Wij hebben niets dan deze dieren,  
een os, een ezel, - dat is al.  
Dan ben je arm, mijn beste vrienden,  
'k weet niet hoe ik je bergen zal.  
   
Toen is een arme boer gekomen,  
die zag Maria, bleek en klein;  
hij riep: Moet je nog verder lopen?  
Dat meisje zal haast moeder zijn.  
   
Ik weet een stal, wel wat vervallen,  
maar voor één nacht zal het nog gaan.  
Maria, Moeder van ons allen,  
heeft daar de bittere kou doorstaan.  
   
De klok sloeg twaalf gedragen slagen,  
Maria baarde stil haar Kind;  
zij had geen wieg om Hem te dragen,  
geen warmte in de gure wind.  
   
De houten voerbak van de beesten,  
een steen als kussen, - dat was al;  
dit was de rustplaats van de Meester,  
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de Schepper van het rijk heelal.    
Frans, zestiende eeuw  

 
VREUGDE VAN BETHLEHEM    
Verheugt u allen,deze nacht  
heeft Maria het Kind ter wereld gebracht;  
Maria, die altijd maagd is gebleven,  
heeft aan ons allen dit Kind gegeven.  
't Was bitter koud, om het twaalfde uur,  
de nacht was donker, de wind was guur,  
en toen de engelen het Kindje zagen,  
hebben zij stro naar de stal gedragen  
en daarop legde Maria Hem blij;  
de engelen zongen en dansten erbij.  
   
De kudde lag rustig onder de bomen;  
de herders zijn bij de dieren gekomen,  
maar groot was hun schrik: een stralend licht,  
als een vreemde ster, stond voor hun gezicht.  
Doch snel, om hen weer gerust te stellen,  
begon in dit licht een stem te vertellen,  
een klare stem, van de duizenden ‚‚n:  
'Vreest niet en gaat er dadelijk heen.  
Gaat naar de stal en onthoudt wat je ziet,  
want het is voor alle mensen geschied.'  
   
De herders liepen zo hard ze konden  
naar de stal, waarin zij het Kindje vonden:  
ze zagen een beeld van heerlijk geluk,  
het leek wel een hemels altaarstuk.  
Met een klein, wit kleedje, simpel en recht,  
was een Kind in de kribbe neergelegd  
en van alle zijden kwamen gedrongen  
duizenden engelen; zij speelden en zongen  
voor de Moeder, die van geluk nog bleek,  
naar het Kindje in de houten kribbe keek.  
   
Ook dieren zagen zij in de stal,  
een os en een ezel - een vreemd geval,  
maar zij vroegen toch vriendelijk en bedeesd  
naar binnen te mogen bij het feest;  
zij gingen stil voor de Moeder staan  
en spraken haar buigend, deemoedig aan:  
'O Koningin, hoe komt in een stal  
de machtige Koning van het heelal?  



67 
 

Een wonder geheim, een wondere nacht:  
Gij hebt Gods Zoon ter wereld gebracht.  
   
Stil, Kindje, stil, blijf rustig dromen,  
wij kunnen geen traan uit je oogjes zien komen.  
Gegroet, en ook gij, vriendelijk ouderpaar,  
heb dank; wij leggen nu bij elkaar  
al wat wij hebben, stil en devoot:  
een lam voor het Kind, als speelgenoot.  
Gegroet, os en ezel, het beste met u,  
houdt trouw de wacht, wij verlaten u nu -'  
Toen traden de herders weer in de nacht  
en hebben God prijzend hun dank gebracht.    
Spaans, zestiende eeuw    

 
EEN LIED VAN EEN WARE GEBEURTENIS    
Toen God de Heer geboren werd,  
was 't bitter koud.  
Wat zag Maria langs de weg?  
Een vijgeboom.  
Maria, laat toch die vijgen er aan,  
nog drie mijl moeten wij verder gaan,  
het wordt zo laat.  
   
En toen Maria in 't stadje kwam,  
voorbij een poort,  
toen vroeg zij aan de oude boer:  
Neem ons te gast,  
ik vraag het alleen voor het kleine Kind,-  
ik wed, dat je 't zelf ook het beste vindt,  
de nacht is koud.  
   
De boer sprak dadelijk: ja, 't is goed,  
ga naar de stal.  
Maar toen de klok sloeg middernacht,  
stond hij weer op.  
Hij ging naar de schuur en vroeg vol berouw:  
Bezweek je nog niet in de barre kou?  
Dat valt mij mee  
   
De boer ging vlug weer naar zijn huis,  
verliet de stal.  
Sta op, beste vrouw, sta dadelijk op  
en maak wat vuur.  
maak een lekker vuur van droge twijgen,  



68 
 

opdat die mensen wat warmte krijgen,  
dat arme volk.  
   
Maria was blij en zingende kwam  
zij de kamer in.  
Jozef, een stille, vrome man,  
droeg een wollen zak.  
Daaruit nam hij een pan van simpel tin,  
het Kind deed een handvol sneeuw erin  
en dat werd meel.  
   
Toen nam het Kind een handvol ijs,  
dat suiker werd;  
een handvol water veranderde snel  
in verse melk.  
Zij hingen het pannetje boven het vuur,  
dat knetterde lustig en binnen het uur  
was de maaltijd klaar.  
   
Jozef sneed rap van een berketak  
lepel en bord,  
en plotseling waren die van ivoor  
en diamant.  
Maria gaf 't Kind de pap, zo fijn,  
toen dacht de boer: Dat moet Jezus zijn,  
en zei 't zijn vrouw.    
Uit: 'Des Knaben Wunderhorn'  
  

 
BIDDEN    
Bidden is bedding zijn voor bovenaardse  
stromen naar 't lage land alleen ervaart ze  
jagend en jeugdig als de weke maartse  
waatren: diep in de landen opgelopen  
vormloze zee, die een planeet herdopen  
zal met verse zangen... Want wie bedaart ze  
die tomeloze Minne is en open  
   
macht? Haar dwang wordt als het niet te bedwingen  
windgeweld in want en vogelzwingen,  
aan de weerspannigheid der aardse dingen  
beproefd: haar branding tussen zand en wolken  
ontketend aan het harde hart der volken -  
wier kinderen haar spel boeit als het springen  
van lammeren, al huiveren haar kolken...  
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Bidden is schoot zijn voor de ongeboren  
mysteriën, aanzwellend door het gloren  
en deemsteren des tijds; ze toebehoren  
gelijk dit land zijn goud-geschubde beken -  
dan als ze popelend hun oevers breken  
en deinen onverstoord en weg-verloren:  
bidden is lied zijn na wanhopig spreken...  
   
En méér dan lied nog een gezongen zwijgen  
te nacht, een duizendstemmig stijgen  
van heimlijkheën ter lip der stilt', een hijgen  
van God naar God, een mild-aanmurmlend leven:  
wat van nature wringt wordt mee geheven  
in onverwachten aandrang en zal zwierig nijgen,  
als een doorweekte halm gans prijsgegeven...  
   
En niemand, niemand raadt het innig-schone  
der ziel die in Gods hevigheid moet wonen,  
verpletterd en geaaid door alle tonen,  
gans los, gans los, en weergaloos gevangen  
gelijk een punt in voortrukkende zangen;  
beweegloos en bewogen, ongewone  
verademing in doorscheppend Verlangen...  
   
Oneindigheid is rythmus aller dingen  
en, stommer dan het stof der stervelingen,  
tot in hun boodschap nog doordringend zingen.  
En voor Haar pramen moeten alle dijken  
en hooggebergten, alle sterren wijken:  
bidden is, zwijgzaam van vernietigingen,  
hemel en aarde aan elkander reiken.  
   
De misten slinken die het AL omringen,  
er is niets meer dan verblindend zingen  
van Vader, Zoon en Geest; en als de kringen  
van dit geluid, zo schuiven wijder, wijder  
de sferen open, tot de kleine tijd ervan  
breken moet en als een bloemknop springen  
om zich heel - dronken uit het Niet te wringen.  
   
Zoals een klok door kolken ingezogen  
en in haar slaap door barenspel bewogen  
plots dringend luidt en stilvalt na elk pogen,  
zo roept een ziel soms uit Uw Zaligheden.  
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Maar al wat zij gewrocht heeft en geleden,  
door U verzwolgen, in Uw Schoot gewogen,  
blijft onvertolkt - zij rust in vrede, vrede...    
RENINCA (geb. 1923)  

 
SONNET    
Soms vraag ik mij af waartoe  
ik zeg: Laat toekomen Uw rijk,  
zodra dit hart, zijn onrust moe,  
bereid is tot een vergelijk.  
   
Gij komt niet aan mijn oren toe,  
niet aan mijn ogen, als ik kijk,  
niet aan mijn handen, want ik doe  
haast alles buiten Uw bereik.  
   
Maar als ik naar mijn liefste kijk  
sta ik met ieder zintuig bloot  
aan U. Zij maakt U mogelijk.  
Zij snijdt mijn dagelijkse brood.  
   
De naaste toekomst van Uw rijk  
ligt mij geborgen in haar schoot.    
Govaert van den bergh (geb. 1926)  

 
DE BEDELBROEDER.    
Broeder, waar ben je met je witte baard,  
met die lange zachte paardestaart  
waarin je de kindertjes laat graaien?  
't Is tijd om op termijn te gaan  
met je kale schedel, je volle maan,  
waarop wij lang na Paschen  
nog 't kruisje van Aschwoensdag zagen staan.  
   
Broeder waar blijf je in je bruine pij,  
met je korf en met je sloof aan ieder zij!  
met je mond zonder tanden,  
met lichaam zonder handen  
met je ziel als een altaarschel  
zoo zilver en zoo zuiver wel?  
   
Ben je bij de zwaluws om de toren,  
ben je hoog of laag, of ben je in de cel,  
ben jij bij de bijen in de bloemenhof,  
ben jij bij de lijsters in de boomen  
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of ben jij met de klokken soms naar Rome?-  
   
Broer, je bent laat dit jaar  
want de leeuwerik gaat al op de ploegstaart zitten  
en de seringen geuren zwaar;  
de scharesliep is al lang op pad  
en de bedelwagen verlaat de stad  
om de delvers te zien spitten.  
   
Kom, broer, kom - al ben jij laat -  
ze zullen jou niet meer missen, maat!  
de dagdieven en de kinderen der straat,  
de man, die met de tjingeltjangel gaat,  
de lompenbaas en - die ander:  
jullie hielden zooveel van elkander!  
   
Weet je nog: op de rand der stoep,  
jij deelde met een bedelaar je soep  
en 'k hoorde jou - daar jullie daar zoo zaten -  
maar over rijstebrei met zilvren lepels praten;  
en jullie lachten stiekum allebei:  
die bedelaar en jij.  
   
Nu kirde je als een duif, dan blaatte je als een schaap  
juist als een kind, een zieltje van een knaap;  
ook viel je wel eens in slaap  
tussen de irissen aan de waterkant  
of bij de bloemen van een korenland:  
dan lei Jezus zijn hand op jouw oogen...  
   
Een kruisje op je kop van pater Gardiaan;  
broer, broer 't is tijd om op termijn te gaan,  
de hellingen staan vol lelietjes van dalen.  
Zet weer je vals muziekske aan je mond  
dat je op de zolder van je ouwe klooster vond  
en kom door elke donkre buurt, door elke lichte wijk  
en veil ons weˆr het hemelrijk  
zooals die andren mossels en garnalen.  

 
DE DRIE HERDERS    
Wij zijn drie vrije herdersknapen:  
bij 't beekje ginds, daar wonen wij  
en hoeden er getrouw de schapen;  
wij zingen er een liedje bij.  
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Maar hoor, wat wij vannacht daar zagen:  
plots kwam een engel voor ons staan.  
Met stomheid waren wij geslagen,  
zo fier hief hij zijn loflied aan  
   
'De Zaligmaker is geboren,  
nog zachter dan het liefste lam.  
Een groot geluk is ons beschoren!  
Ga zien hoe hij ter wereld kwam:  
   
't Is in een stal, je moet Hem zoeken,  
waar g‚‚n een koning zoeken zou.  
Zijn moeder hulde Hem in doeken,  
zij had niets anders voor de kou.'  
   
Na deze wonderlijke boodschap  
zijn wij gedrieën heen gegaan  
om de oorzaak van zo grote blijdschap  
met eigen ogen ga te slaan.  
   
En o, hoe konden wij ooit raden  
de luister, die dit Kindje spreidt:  
een stroom van loutere genade  
ontsprong waar Het was neergeleid.  
   
Nog nimmer zag ik in mijn leven  
een kind zo schoon en heerlijk licht;  
ik heb Het al mijn brood gegeven  
en deed van vreugd mijn ogen dicht.  

 
FLUISTERING.    
Waar allen schreeuwen  
uit eigen hart  
en harten van anderen,  
en alle schreeuwende dingen  
laten schreeuwen naar U,  
zal ik  
fluisteren.  
Gij zijt van eeuwigheid,  
buiten mode van haat en liefde  
van kwade en goeden!  
Gij weet, wat er speelt in de stilten  
van hoop, verlangen en droom  
en wat het verzwegene  
zeggen kan.  
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Niet smaden zal ik, of richten  
die hoonen den weg naar Gehenna leeg  
en vloeken de Paradijsroos vol,  
maar ijdel ook Uw naam  
in eigenwijzen waan  
sleuren in alle dingen,  
krijschende maaksels der menschen  
en ziellooze bloeisels der natuur  
Gij zijt daarbuiten en nabij!  
Daarom zal ik  
fluiterend bidden,  
als een kind van mijn land  
in witte kapellen,  
en dan lachen over de wegen gaan,  
met vreugde in alle zinnen,  
om gronden en steden en menschen,  
om dieren, bloemen en boomen,  
met Uw vrede diep in het hart;  
wijd en zuiver  
en stil.  

 
NACHT.    
Op de horizonten van Uw nacht  
heeft de nerveuze lichtcirkel der steden,  
langs alle einders  
kreunt, kreunt  
het martyrium,  
-en onze mond droeg en weerbarstig.  
   
Verlatenheid is over de menschen:  
in een angstigen morse sleutel  
tasten de continenten naar elkaars nabijheid,  
-op den wankelen rand der caf‚-tafeltjes  
klemmen desperado's zich in feilloos evenwicht.  
   
Ergens wordt nu een wit meisje verbrijzeld  
en baart een moeder haar kindje  
voor de Eeuwigheid.  
   
Heer, hoe staat ons weten wankel in den storm van uw toorn,  
de rivieren staan op,  
de bergen breken,  
volk vernietigt volk,  
Gij hebt hen in Uw gramschap gemalen  
en hun wegen in duisternis gehuld,  
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-de nachttrein gilt een angst-gordel om de wereld.  
   
Wij leven gelijkelijk op alle kontinenten,  
de sterren hebben wij geteld,  
de zeeën gemeten,  
-ons weten waanden wij een oceaanstomer  
maar onze wijsheid werd wankel en ongestaag:  
in een plooi van een getailleerde jas hebben ons voor elkaar gered.  
   
Geef ons de genade  
Uw wil te verstaan  
uit de Wijsheid van Uw boek:  
dat de teekenen ons niet verwarren  
en Gij tot ons spreekt.    
Gerard Bruning 

 
DE STAART.    
Avond:  
De majestaties-strakke vaart van verlichte elektriese tram:  
triomfbaan door stadsverdwazing;  
het gebel feestelik konfetti van witte bloesems over de hoofden.  
En de luide angst der stroef-krassende wielen door de warreling van mensen.  
De wilde hartstochtelikheid van autoos:  
flitsend lichtgezwaai tegen gevels en mensen:  
verre beving vooruit van lichtbundels,  
luide klakson-kreten snijdend door straat-daver:  
onder de mensen onverwachte verschrikking telkens opnieuw.  
   
En het gedurig gedrentel en gedrentel van kleine levens  
als beekjes armoedig en armzalig:  
gedurig herhaling van almaar dezelfde temaas:  
lopen en stilstaan, lopen en stilstaan  
en parapluutje of parasolletje:  
in het smal lichtgaatje onder het eeuwige duister:  
tijdelikheidje van klein geluid in stilten der eeuwigheid.  
   
Overal Christus, en de wereld angstwekkend van belachelikheid en troosteloos ellendig van burgelike 
zekerheid  
- getailleerde jassen en lakschoenen en zijen sokken  
en de waanzinnige eenzaamheid van Rembrandt -  
dat alle grootheid als vergeefs is.  
   
En de maansikkel in een pover lichtsirkeltje  
als een schommelende mallemolenschuit,  
een leeggegeten banaanschil, of een afgebeten nagel.    
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HENRI BRUNING 

 
BROEDER, MET JE BLIJE GEZICHT!    
Als ik langs de kaden kom, zie ik je sterke verschijning,  
en je blije gezicht.  
Op jou is mijn aandachtig oog gericht:  
je hebt een opostelkop.  
En apostolisch is je lach die van tusschen je vaten en kisten komt naar mij.  
Sjouwer ben je, voor den Heer. En altijd blij.  
Als wij 's middags schuiven langs de muur (daar is een streepje schaduw) sta je te lachen op het hete 
dek van de geduldige schuit.  
Je lacht.  
De olievaten rol je, in de regen; je kleren plakken aan je lijf.  
En je lacht.  
Je bent ons een sterkte in het middag-uur.  
Een steun voor den arbeid in den avond.  
De kinderen noemen je baas,  
jij stoeit geduldig  
met hen op de kade.  
Na de dagtaak vouwen zich je moede handen  
en je lachende oogen vinden God.  
De menschen lachen om jou, de onnoozele!  
Maar heilig is je onnoozelheid  
En zalig je lach.  
Je hebt een apostelkop, broeder met je blije gezicht.  
Sjouwer voor den Heer!    
ALBERT KUYLE  - Louis Kuitenbouwer  

 
MARIA TE CANNE.    
Tussen Eben en Canne steeg een kuische maan:  
dit is het uur dat Maria moest gaan  
over de heuvels, in den zachten val  
en witte slaap van het schemerdal.  
De peppels trillen, een oeroud lied  
zingt de snelle beek tusschen bloemen en riet.  
Daar rijst zij over de zwarte kling  
als een ster die haar eigen stralen ving:  
een zilveren vlam van de mergelgroeve,  
een witter droom dan een witte hoeve.  
Haar voeten zijn lievelijk in de dalen  
als duiven die in den schemer dwalen.  
In een slanke band van violieren  
laat zij het rijke hoofdhaar zwieren,  
het gelaat leliestil. Op de zuiv're schaal  
van haar kleine hand zingt een nachtegaal  
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en een rankste hert aan een band van zij  
danst voor haar uit op de bloemenwei.  
Bij den driesprong kust zij de vurige wonden  
van haar Zoon, die gekruist werd voor mijn zonden:  
de nagelgaten zij worden rozen  
die purperdiep in het maanlicht blozen.  
Zij schudt de boomen, een roode regen  
van appelbloesem valt op de wegen.  
En recht op mij aan - maar niet voor mij -  
lachende, zwevende gaat zij voorbij,  
den boomgaard in waar een dromend kind  
op de helling slaapt en den hemel vindt.  
Ze legt het de lichte handen op,  
het kind staat zingend en stralend op,  
voor de zuiverheid houdt zij buigend klaar  
de zachte wieg van haar armenpaar  
en over de schietbeek, de waterval  
voert zij het ijlende uit het dal.  
"Moedermaagd", smeek ik, "die zóó bemint,  
zoek in mijn schamelheid naar het kind",  
en loop haar na, een laatste maal  
hoor ik de zang van den nachtegaal.  
In de zwarte mond van de mergelgroeve  
stuift zilveren licht. Bij de witte hoeve  
staat een schuldig man die haar Zoon bedroog:  
tusschen Eben en Canne stijgt de maan omhoog.  
 JAN ENGELMAN 1900.  

 
AAN DEN OEVER.    
Verdwaald - maar vaker vluchtelingen aan den oever  
der beek des levens die mij zingende bespoelt.  
Daar ligt een lam, zijn standaard wappert  
den hemel over in een wind die alles koelt.  
En van dit lam op 't eeuwig boek  
het liggen, 't vleien en het zachte, zachte  
blaten, dat in d'oorschelp groeit  
als waanzin, klagend en alleen gelaten -  
tot in het uiterst eind, vermoeid  
van liefde die haar doelwit voelt,  
men 't hoofd beveiligt in zijn vachten  
en met de zuivre geesten stoeit.    

 
DE DIJK.    
De dijk ligt tussen 't land en 't water  
met palen en bazalt.  
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Hier ligt hij nu, hier ligt hij later,  
totdat de aarde valt.  
   
Hij heeft de zee het land ontstolen:  
haal op, haal op die hei!,  
gespoten tongen, vette zoolen,  
gewassen in de klei.  
   
Hij is gestegen uit de vloeden  
met norsche langzaamheid,  
hij is tot schutten en tot hoeden,  
tot worstelen bereid.  
   
Vooraan, waar d'elementen  woelen,  
de schelle noodhoorn schalt,  
schijnt hij voorwereldlijk te stoelen -  
en 't water, dat vervalt  
   
van stortzee tot de drift van kolken,  
maar nimmer overmocht,  
moet waaiers vouwen naar de wolken  
van zilt en glinstrend vocht.  
   
De golven mogen rijzen, dalen,  
hij heeft ze steeds geveld.  
De dijk zal nimmer, nimmer falen  
bij water en geweld.  
   
Hij ligt er met zijn taaie wieren  
gelijk een donker dier,  
de wind kan langs zijn flanke gieren  
of fluiten in een kier,  
   
Hij kan in grondzee onderduiken,  
gekranst met lillend schuim -  
geen kracht kan deze kracht verbruiken,  
hij staat er groot en ruim!    

 
ADVENT.    
Zoo stil, zoo stil - nu kan het sneeuwen  
op d'aarde, die, tot slaap bereid,  
vergat de heugenis van eeuwen  
en niets verwekt in dezen tijd.  
   
Waar zijn uw eerzucht, angst en droomen,  
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de liefde en haar ijdelheid?  
Zaagt gij wel ooit een winter komen,  
in doffer deemstering verbeid?  
   
Verwacht niet meer! - gij moet het dulden,  
dat alles naar de bodem buigt.  
Het bloed, dat eens de harten vulde,  
heeft niet de zielsdrift overtuigd.  
   
Verwacht een kind - en die zal stralen  
aan Jesse, aan zijn stam en stok.  
Wanneer de witte sneeuw wil dalen  
legt hij ze voor u, vlok na vlok.  
   
De weg, de waarheid en het leven  
zijn van dien sneeuwval geplaveid.  
Geen mensch kan minder aan hem geven  
dan honger naar zijn eeuwigheid.    

 
VISITATIE II.    
De avondval geeft zijn stil, hoog voorteken:  
de hemel wordt een koeler dieper blauw.  
   
Zij komt van het laatste bergpad naar beneden.  
Als zij het zwijgend dorp gaat binnentreden  
komt flonkrend met haar mee een eerste ster.  
   
Heel deze dag, dat zij, de kleine vrouw,  
de smalle, hoge paden over de bergen ging,  
zijn haar de Vader, de Zoon en de Geest  
onzegbaar verheven gezellen geweest,  
of zij een tocht door 't eeuwig licht beging:  
haar aangezicht is helder als een ster.  
   
O, ochtendster en avondster!  
   
Zij gaat, gelukkig, door de smalle straten,  
de huizen schijnen scheemrende gelaten  
die, in een beschroomd stilzwijgen gekeerd,  
eerbiedig naar haar schreden neigen.    
GERARD WIJDEVELD  

 
ODE AAN DEN ENGELBEWAARDER.    
Gij waart de schutse mijner prilste dagen,  
meer dan mijn moeder en haar moederschoot.  
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Behoedzaam hebt gij mij, met haar, gedragen  
en uit het water uit den vroegen dood,  
't Woelwater van dien donkren ontij-nacht,  
mij in Gods hooge, lichte huis gebracht.  
Ik hoor den wind nog om de muren gaan,  
ik zie het donker voor de ramen staan  
en weet: gij, engel, hebt mij daar gedaan!  
   
Geen ogenblik liet gij mij daar alleen.  
Langs welke kansen en gevaren heen  
ben ik gegaan met onbeschroomde oogen,  
omdat gij, zorgzaam over mij gebogen,  
mijn voet een streep verschoof, of, door mij licht  
- maar 't moet geweest zijn met die snelle woede,  
waarmee een mensch wel voor zijn oogen  
de hand heft, om hun teere vlies te hoeden -  
te trekken aan de hand, in evenwicht  
mij, die al zwichten ging, hield opgericht!  
   
Maar dat gij 't leven van mijn lijf behoedt,  
wat mag het wegen tegen 't onvergeldbaar goed,  
dat gij sinds jaar en dag al hebt gedaan,  
levenslang doen zult en dit uur hier doet,  
om niet mijn ziel te laten ondergaan?  
   
Want wat zij liet of dee',  
al doolend die eentonige, die roemlooz' Odyssee  
- of ik moet lachen, of ik er om schreien zal? -  
die beurtvaart van verraden naar verdriet  
en daarvandaan weer, met den golfstroom mee,  
naar 't land (het vaderland) van schand en laffen val,  
wat zij al deed of liet,  
wien zij verlaten heeft, wie haar verliet,  
van U vrij, engel, komt zij niet:  
meeuw van haar schip, gij wiekt van ree tot ree,  
door tij en ontij mee.  
     
En zoo om mij begaan,  
zult, tot den laatsten oogwenk van dit leven,  
gij hulp en goed, meer dan ik kan verstaan,  
onuitgeputte, blijven geven,  
geven tot aan dien lijf en ziel doorsidderenden tel,  
dat ik met u, Licht-echte, zuivere gezel,  
en 't Licht zal staan.  
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Dan? Heffen wij dan aan,  
ik met u aan, het eeuwige refrein?  
o Engel, moet het anders zijn,  
de schuld is mijn en enkel mijn.  
Maar mag mijn stem met uw stem opwaarts gaan,  
dan zing ik u, in dankbaarheid  
voor alle zorg, aan mij gewijd,  
mijn eindelijk, volslagen lied,  
't Lied, dat ik nu wou zingen, dat ik niet  
in verste verte heb gedaan.  
Ach, neem wat ik u bied,  
als van een schuldenaar dan, die 't  
uiterste heeft gedaan,  
voorlopig aan!  

 
JUXTA CRUCEM.    
De vrouwen weenden, achtbare en verachte  
en in haar midden, naast Maria, stond  
doodstil Johannes, dien Hij liefhad om de zachte,  
stilwijze glimlacht van zijn jonge mond.  
   
De stilte was ondraaglijk. Waarom lachte  
geen krijgsman meer? Het bloed droop op den grond.  
God zou zijn lijden zelf niet meer verzachten,  
omdat het alles zoo geschreven stond.  

 
NARRENWIJSHEID.    
Niets is wat niet goddelijk is.  
Daarom wil ik niets uitzonderen.  
Ik geef geen namen.  
Ik laat adel en schoonheid liggen, ik vraag niet naar recht,  
ik blijf niet staan bij slecht en lelijk.  
Goed en deugdzaam gaan mij niet aan.  
   
De regen regent over bosch  
en zee en over de stille velden.  
In de slootjes regent de regen,  
op de verre buitenwegen en op het  
zinken platje van de keuken,  
In de vuile gootjes van de binnenstad  
regent de regen en de regen regent  
op de keetjes van de burgerwacht  
En op het trottoir met de natte krant,  
de uieschil en het lucifertje.  
De gevangene in zijn cel hoort den regen,  
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de moeder staat voor het raam met haar kindje.  
De kellner staart in den regen  
door de spiegelruit, voorbij het kleintje koffie.  
De politicus loopt op en neer in  
zijn kamer en bedenkt, van wat  
hij zeggen zal, maar hij blijft staan  
en luistert naar de regen.  
De regen regent over de schepen in de havens,  
over het station en over de emplacementen,  
over de fabrieken buiten de stad.  
En over het oude paard van den kolenwagen aan de overkant.  
Zachtjes ritselt de regen in de graskantjes van de weg;  
Hij leekt langs de planken van het fietsenhok  
en langs het warme gezicht van het schoolmeisje,  
Langs het gelaat van den oude man,  
die heeft liefgehad, langs de vale gezichten van  
den chauffeur en den journalist met zijn potloodje.  
Op de rode pannendaken der oude  
huizen, op de afdakjes en de binnenplaatsen,  
in de steegjes en de hofjes en in de groene  
grachten van de oude stad regent de regen.  
Hij regent pokkeputjes in het kille strand,  
waar het seizoen verkeken is,  
Op de daken der hotels met de rood  
pluche kamertjes regent hij, over de leege  
ambtenaarsbuurten en de bouwterreinen.  
Op de tramremise en de kar van den bakker,  
op den werkman van den sintelpad,  
En er is een diepe, zwarte toon gekomen in  
de dingen, oud en droomerig en vertrouwd.    

 
ZOO REGENT DE REGEN.    
Daarom geef ik geen namen.  
Ik ga maar en ben.  
     
Wie goed weet, dat alles uit de noodzakelijkheid  
van Gods natuur voortvloeit en volgens de eeuwige  
wetten der natuur geschiedt, hij zal zeker niets  
aantreffen, dat haat, lach of verachting waardig is,  
maar ook niets met medelijden bezien...    
Jan van Schagen 
  
 

 
HERINNERING.    
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Moeder, weet je nog hoe vroeger  
Toen ik klein was, wij tezaam  
Iedren nacht een liedje, moeder,  
Zongen voor het raam?  
   
Moe gespeeld en moe gesprongen,  
Zat ik op uw schoot, en dacht,  
In mijn nacht-goed kleine jongen,  
Aan 't geheim der nacht.  
   
Want als wij dan gingen zingen  
't Oude, altijd-eendre lied,  
Hoe God alle, alle dingen,  
Die wij doen beziet,  
   
Hoe zijn eeuw'ge, grote wond'ren  
Steeds beschermend om ons zijn,  
- Nimmer zong je, moeder, zonder 'n  
Beven dat refrein -  
   
Dan zag ik de sterren fonk'ren  
en de maan door wolken gaan'  
d'Ouden nacht met wijze, donk're  
oogen voor me staan.  

 
TWEESPRAAK.    
Waarom waren het herders  
Die hun kudde en veld  
Verlieten toen de boodschap  
In Bethlehem werd verteld?  
   
Omdat er een lam  
Er een Herder kwam.  
   
Waarom waren het visschers  
die van schip en net  
Werden weggeroepen  
Bij het meer van Genesareth?  
   
Omdat Hij een Visch  
En een Visscher is.  
   
Weet jij waarom de krijgsknecht  
Bloem en blad afrukt  
En een barre krans van steelen  
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Op 't droevig voorhoofd drukt?  
   
O Roos zonder doorn  
Uit doornen geboren!  
   
Ach, dat Hem de vijand  
Kende met een kus,  
En dat Hij zijn vrienden  
Vreemd bleef tot Emmaus?  
   
Ach, waren dat wij niet?  
Ach, ik niet? ach, jij niet?  

 
DE WOLKEN.    
Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag  
Lang-uit met moeder in de warme hei,  
De wolken schoven boven ons voorbij  
En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag.  
   
En ik riep: Scandinavië, en: eenden,  
Daar gaat een dame, schapen met een herder -  
De wond'ren werden woord en dreven verder,  
Maar 'k zag dat moeder met een glimlach weende.  
   
Toen kwam de tijd dat 'k niet meer naar boven keek,  
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,  
Ik greep naar de vlucht van 't vreemde ding  
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.  
   
- Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide  
En wijst me wat hij in de wolken ziet,  
Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet  
De verre wolken waarom moeder schreide -  

 
HET KIND EN IK.    
Ik zou een dag uit visschen  
ik voelde mij moedeloos.  
Ik maakte tusschen de lisschen  
met de hand een wak in de kroos.  
   
Er steeg licht op van beneden  
uit den zwarte spiegel grond.  
Ik zag een tuin onbetreden  
en een kind dat daar stond.  
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Het stond aan zijn schrijftafel  
te schrijven op een lei.  
Het woord onder de griffel  
herkende ik, was van mij.  
   
Maar toen heeft het geschreven,  
zonder haast en zonder schroom,  
al wat ik van mijn leven  
nog ooit te schrijven droom.  
   
En telkens als ik even  
klikte dat ik het wist,  
liet hij het water beven  
en het werd uitgewist.  

 
DE GEBOORTEPLAATS.    
De plaats waar mijn bestaan begon.  
Is 't mooglijk dat ik die weer vond?  
Zoo vaste grond, zoo milde zon  
Alsof hiervoor nooit iets bestond,  
Alsof hierna niets komen kon.  
Ik ging de kleine wegen rond.  
   
't Bleef alles even frisch en klaar  
Na 't afscheid, na zoo menig jaar,  
Te wreed, te zoet om waar te zijn -  
Vergeefsche droom, verdwijn, verdwijn,  
't Ligt alles even frisch weer daar -  
Een schijn, waarop ik staar en staar.  
   
De menschen: ook dezelfde nog.  
Door 'tzelfde noodlot voortgezweept,  
Op 'tzelfde leven ingescheept  
En meegesleept door 'tzelfde zog.  
Ik vraag mij: ben ik nu ontwaakt?  
Ik heb de stammen aangeraakt.  
Maar alles 'tzelfde: zinsbedrog.  
   
De bank die ik mij telkens koos.  
Gedoken rust ik hier een poos,  
Een kranke ziel, die half genas.  
De menschen spoken dicht langs 't glas,  
De deuren dreunen echoloos:  
'tBleef alles, alles wat het was.  
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Hoe vaster de drift wordt geboeid,  
Hoe boozer zijn lagen;  
Hoe langer het noodweer broeit,  
Hoe verwoestender slagen.  
   
Zie, hoe het water gaat  
Omlaag onder de rots!  
Zoo stroomt over uw gelaat  
Alle gratie Gods.  

 
HET KRUIS WORDT NAAR BUITEN GEDRAGEN,    
Het kruis wordt naar buiten gedragen,  
Het kruis met rouw bekleed;  
Aan het kruis wordt ieder geslagen  
Die zichzelf door liefde vergeet.  
   
Wel rijk moet een arme heten  
Die 't brood verdient als een Christen,  
En meer als arm is een rijke  
Die niets vermag dan verkwisten.  
   
Waar de pijn zich in stilte smoort  
Zijn de zwaarste wonden,  
Waar men de rivier niet hoort  
Zijn de diepste gronden.  

 
HEIMWEE.    
De tijden zijn zwart.  
wij zijn eeuwen en eeuwen te laat geboren.  
in een mantel gehuld, door een  
engel op weerlichten doortocht verloren  
en door het onuitroeibaar heimwee vervult  
den Koning te zien voor Wien ik had willen strijden,  
schrijd ik naar den Dood  
en die een krijgsman had willen zijn  
in de hartstochtelijkste aller tijden,  
moet nu in late verwilderde woorden gewagen  
van eeuwen, die versomberden tot verhalen  
- duister en vurig - van Kruistochten  
en Kathedralen.    
h. marsman  

 
CRUCIFIX    
Tusschen het venster en den donkren wand  
een eenzaam man, een kruisbeeld in de hand.  
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zijn hart wordt stil en bovenwereldsch wit:  
het hoort hoe hij in duizend angsten bidt.  
   
En het ivoren Lichaam van de Man  
tusschen twee zwarte kruisen wordt een vlam,  
   
die het beslagen duister diep doorlicht:  
een weergaloos, doorschijnend vergezicht:  
   
over een woest, ontembaar bergland, groot  
en weerbarstig, het donker randgebergte van den Dood  
   
Klimt langs een wankel gemzenpad  
een man naar het verborgen ontoegankelijk hart  
   
der hemelgletschers, steil, vermetel, smal.  
en stijgend, roekeloos aan zichzelf ontstegen, vindt  
   
hij, verscholen tusschen puin en ijs,  
de schemerenden bloei der edelweisz  
   
en alpenrozen, de stille bloemen van het Paradijs.  

 
VOOR EEN DOODE.    
De avond daalt;  
er valt een vage schemer.  
ik zoek de vrede dien de dag mij nam;  
en onweerstaanbaar brengen mij mijn schreden  
naar 't stille kerkhof waar ik na uw sterven  
berooid en eenzaam iedren avond kwam.  
   
waarom? ik weet te goed dat ik u niet kan wekken  
en dat gij daar zijt en ik hier en dat dit graf ons scheidt;  
dat ik aan deze steen niets kan onttrekken  
van uwen staat van ongenaakbaarheid  
   
dooden zijn ver en koud en dichters eenzaam,  
maar zij beluisteren elkanders lied; ik zing  
en gij en ik worden opnieuw gemeenzaam;  
zegen - en vloek der verhoovaardiging.  
   
schuw dus dit lied, vergeef het, blijf mij wachten;  
bid voor mij al de dagen uwer eeuwigheid,  
opdat mijn boot bij 't zwichten mijner krachten  
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niet nog in 't zicht der kust te pletter splijt.  

 
ROEP.    
De nachten waaien. Een vreemde regen  
verschrikt mijn gedachten. Een vreemde regen  
raast in den tijd. Ik denk aan U -  
Lichten spoken - Ik hunker naar U  
die zoo ver weg zijt... Ik zoek de sterren:  
de nacht staat gesloten. En van verre  
komen de winden, machtig en zwart,  
en breken de rozen, die nog leven -  
Ik denk aan U en de regens beven  
wild en stormachtig aan mijn hart.  
De regens maken de wankele huizen  
tot blinde vreezen, verstild in steen.  
De nachten waaien, de winden ruischen.  
Ik denk aan U, en ik lig alleen...  
Ik lig alleen met een verzwegen  
roep om U in de duisternis.  
Altijd de wind. Altijd de regen.  
Altijd de nacht en mijn hunkering.    
theun de vries  

 
 BOEREN    
Goudig en somber zwijgen heerscht in de verre dampen.  
Over den donkeren akker schrijdt langzaam een donker man  
en zaait. De hoeven der zware paarden stampen  
door de walmende voren. De stilte huivert ervan.  
Geel en grauw in het rond ontbranden aarzlende lampen.  
Weeklagend om het verloren jaar zwerven winden moe.  
Zij strooien het laatste zomersche purper tusschen de kekhofkruisen,  
sidderen en vergeten een oogwenk verder te ruischen...  
Eensklaps raast een snelle vlucht vogels voorbij. Dan sluit de dag zich toe.  

 
HET DORP.    
Soms keer ik terug en ga als een droom langs de slingerpaden der kerk;  
de mannen en vrouwen van mijn geslacht rusten onder hun grauwe zerk.  
De zwarte ernstige velden dragen den eersten oogst.  
Een reuk van rauwe vruchten waait. Het voorjaar is op zijn hoogst.  
Het gras geurt krachtig en pasgemaaid als toen hier het leven begon;  
en achter de breede hoeven staat nog een groote verblindende zon.  
Maar o God - de steden, de nachten, en alles wat sinds is geschied:  
Ik ben een ander geworden; de eenvoudigen groeten mij niet.  
Ik ga de korte grijze straat van 't verleden op en neer.  
Maar levenden en dooden erkennen mij niet meer.    
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WENN NUR EIN TRAUM DAS LEBEN IST...    
VOOR DEN NOORMAN  
   
Het werd mijn droom in 's werelds kring  
volkomen zorgeloos  
een schelp te zijn, een suizend vuur,  
een rank, een wilde roos,  
   
onkundig van geluk en leed,  
van plan en overleg,  
het stuifmeel dat de wind verwoei,  
lichtzinnig langs de weg,  
   
een vlinder op een lelieblad  
de vleugels bijna dicht  
en trillende een oogwenk eer  
zij opgaan in de lucht,  
   
een dauwdrop en een sneeuwkristal,  
een smettelooze wolk,  
een zonnestraal zoo flitsend als  
een wit geslepen dolk,  
   
een vogel en een varen en  
een held're beek in 't woud,  
in het rivierbed een nog on-  
gewonnen korrel goud,  
   
de wierook en de myrrhe, en  
het ruischend requiem,  
doch schuldeloos en onbevreesd,  
de lout're, pure stem -  
   
Alleen een mensch droomt zoo vergeefs,  
ontwaakt zoo moedeloos,  
een vreemdeling voor schelp en vuur  
en rank en wilde roos.    
ANTHONIE DONKER  

 
HET GESTORVEN MEISJE.    
Het was een koude, glinsterende nacht.  
Wolken en duisternis, sneeuw en sterren  
waren er, en wij hoorden verre  
klokken. Haar einde werd verwacht.  
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Het venster was in de nacht een smal, veeg licht.  
Zij was kleiner geworden, lieflijker dan ooit,  
het blonde haar langs het voorhoofd geplooid,  
en een glimlach over haar wit gezicht.  
Zij was zoo ver van ons als sneeuw en sterren.  
Voorbij het smalle, verlichte raam  
staarden wij in het grondelooze verre.  
Hier was haar lichaam, klein en zonder naam.  

 
FRANCISCUS IN HET WOUD.    
Zijn stille stem verscheen  
tusschen het scheem'rend hout,  
en alle dieren hoorden hem,  
diep in het woud.  
   
Het had een held're klank  
als oud en vroom latijn.  
Toen wilden zij van heinde en verre  
bij hem zijn.  
   
Er gloorde door de stammen  
een blauwe morgengloed.  
Merels en wielewalen streken  
er aan zijn voet.  
   
Schuw gluurde tussen blaren,  
terwijl Franciscus bad,  
een kleine hinde trillende  
als een espenblad.  
   
Het rijzig edelhert  
met hooggetakt gewei,  
in lange, ranke sprongen gleed  
het naderbij.  
   
Een pauw ontplooide pralend  
zijn fonkelenden pronk,  
een gouddoorgloeiden waaier die  
weer statig zonk.  
   
Uit bruine blaren hief  
de slang zijn gladde kop,  
met spitse, kronkelende tong  
geruischloos op.  
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En and'ren vossen waren er,  
de haas, de wilde ezel,  
een aap met witte bakkebaard,  
eekhoorn en wezel.  
   
En om dit helder zingen  
had elk van hen, zijn aard  
en eigenzin vergetend, zich  
erbij geschaard.  
   
Zoo teeder zong Franciscus  
hun van het dierenlot,  
zij stonden onbeweeg'lijk in  
het witte licht van God.  

 
MARSKRAMER.    
In den striemenden regen, langs zwarte akkers  
is hij den langen dag gegaan  
van het ene dorp naar het andere dorp,  
er komt geen einde aan.  
Zijn zolen zuigen de natten weg,  
de regen dringt door zijn huid.  
Schuilende onder een druipende heg  
at hij gulzig een scheepsbeschuit.  
Met den harden, verfloozen bak op zijn rug  
is hij dan weer verder gegaan  
de hutten langs en de heiden door,  
er komt geen einde aan  
dit gaan door den wind en den mist en den regen,  
bij duister, bij helle zon,  
grauw en verwaarloosd langs alle wegen.  
Maar vóór zijn reis begon,  
waren eens zijn lippen verliefd en week  
en zijn voeten snel en licht?  
En waren zijn ogen als andere ogen  
fel op geluk gericht?  
Met den harden, houten bak op den rug  
zal hij verder gaan.  
Er komt geen liefde, geen jeugd terug.  
Van het ene dorp naar het andere dorp  
blijven zijn voeten gaan,  
tot een lentenacht, of een winternacht,  
zijn last wordt afgedaan  
en hij haveloos over den horizon  
den hemel in zal gaan.  
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LANDHUISJE.    
Het doel en de roes van het leven  
en de wedren van den tijd  
zijn mij langzamerhand om het even.  
Het haastig horloge ten spijt  
zijn wij hier achtergebleven,  
gelukkig en eigengereid.  
   
Van wat ik wellicht moest weten  
is mij velerhand ontgaan.  
Doch mooi en om nooit te vergeten  
is de zon door de berkenlaan,  
en het beekje, een smalle Lethe,  
waarlangs onze voeten gaan.  
   
Het is of ons niets ontbrak.  
In den avond het lief bekoren  
van je hand die het licht ontstak.  
De hond richt soms even de oren  
om een vogel onder het dak  
of de wind in de dennen te horen.  

 
 HET STILLE LIED.    
Voor de zoveelste maal heb ik Botticelli over het land zien gaan  
die bloemen zaait.  
En weer strekken de bomen hun geweldig bottende takken,  
levensdrift die de Japanezen begrepen.  
   
De avond weerhoudt te vallen, de mensen haasten zich in dit jong getij,  
arme schelpvissers met de wilde hoop:  
tans zal de vloed hun rijkdom zijn.  
De huizevlakten en toonprojekties, die zijn de afstand tussen hen en mij,  
verdringen mij naar 't diepst van mijn geweten.  
   
Doch niet meer een roes is tans de Lente die van mij gaat,  
niet meer het zwak geloof: dit is zich geven.  
Mocht het  mij tans worden het bruidsgetij der wijze maagden;  
God in mij moet ik wekken, - Jezus en Lazarus tevens, -  
moesten ook mijn nagels in mijn vlees de vreselijkste beproeving enten:  
de snik, het "alles is volbracht" en de drie-dagen-dood.  
   
Nog niet heb ik het leed, het grote godsgeschenk begrepen.  
Nog sta ik dwaas vóór al de wonderen en ben nog steeds mijn eigen demoed zoekend.  
die mij de sleutel geven moet.  
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Thans zal ik enkel daarvoor zorgen:  
olie te hebben ten allen tijde, want wanneer de bruidegom komt weet geen.  
Een ieder heeft gereed te zijn,  
want plots kunnen de lichten de schaduwen van de bomen doen zinken,  
dan is de bruidegom dichtbij.  
Hij die de bruidegom van het Leven voor de poort laat staan,  
zal blijven onbevrucht een ganse leven.  
   
Doch hij, - o mocht ik reeds ver een Hosannah horen!-  
die olie had, de bruidegom zal in hem de lichten omzetten en hij zal zijn hooglied  
mogen zingen, de klare stem van God.  
Dit lied dat staan zal in de werkelijkheid der dingen  
als een gebeurtenis van een ruimere Lente, na de hopeloze wentelingen van een  
lange jarenreeks.  

 
KNIELEN ZAL IK...    
Knielen zal ik  
tussen Uw simpele luiden.  
Het tempo van hun hart  
in de rustige regelmaat  
van koperen slingers,  
in antieke klokkasten  
van eikenhout.  
Ik zal het jagen stilleggen  
van mijn hart,  
met kalme riemslag  
roeien naar Uw meren van licht.  
Daar is geen rimpel  
in het meervlak,  
lijk daar geen rimpel groeft  
door Uw effen gelaat.  
Knielen zal ik  
tussen Uw simpele luiden.  
Zij dragen ruige baard  
en spuwen op de vloer van Uw heiligdom;  
maar in hun ogen is  
de eenvoud der kleinen,  
terwijl zij luisteren naar Uw woord.  
Ik zal de wortel der ijdelheid  
rukken uit mijn oogappel,  
de hoge pracht der begeerlijkheid  
wassen van mijn netvlies:  
dat mijn ogen worden gewijd  
voor het aanschouwen van wintermisŠre  
en de bespotting  
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van dompelaars langs de straatweg.    
wies moens  

 
LAAT MIJ MIJN ZIEL DRAGEN...    
Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang!  
Tussen geringen staan en hun ogen richten  
naarboven, waar blinken Uw eeuwige sterren.  
Ik wil een snoeier zijn in de wijngaard,  
een werkman bij de druivenpersen.  
   
Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang!  
Mijn woord in de mond van stamelaars,  
mijn hand voor die liggen langs het pad.  
En voor het raam van mijn woning  
een vlam in de nacht  
richt zijn schreden  
naar het Huis van Toevlucht.  
   
Ik zal het wasbekken klaar zetten,  
brood en wijn op tafel -  
en het Boek geopend  
aan de parabel van de Goede Herder.  

 
DE BOOM.    
Godsliefde is als een fruitboom  
in deze aard geplant  
- de sterren staan te lichten in de kruin -  
de forse takken in de wereldrand  
van het gewicht der vruchten nijgen diep en zwaar.  
   
Eens in Italië viel een gouden vrucht  
een sjofele minnezanger in de schoot.  
Een jaculator werd hij voor de Heer op markt op plein:  
de wereld gooide hij naar de hemel toe  
en ving haar, druipende van dauw en licht,  
weer in zijn handen op  
en duwde haar in het ruim!  
Zijn woorden stonden overal als vlaggen uit,  
en met gestrekte boeg schoot de aarde  
rakelings Gods bloemend hart voorbij!  
   
Ofwel het was een boeremeisje  
in Duitsland in een dorp:  
zij plok de vrucht en ziet:  
seizoenen uit Gods leven wandelden uit haar,  



94 
 

het oud verhaal uit Golgotha,  
en van de straten van Jeruzalem  
die dronken bloed en zweet  
van Hem die bracht het leven en het leven heeft.  
   
En overal,  
waar uit de boom een vrucht viel in de mens  
sprong op een helle vreugd gelijk een hemellicht  
of gingen wonden open in het kranke vlees:  
en telkens spoelden stromen licht  
of bloed en tranen de oude wereld rein.  
   
Daar leefden vrouwen op een grauwe brits  
die lagen lijk melaatsen aan de zoom der stad  
maar uit wier keel gezang als uit een woud van nachtegalen brak.  
En mannen die zich rolden in de sneeuw  
op hoge bergen in de gure wind.  
Landlopers vuil en vaal,  
die geurden op hun sterfbed lijk een lelieveld.  
Soldaten en matrozen,  
kinderen ook, in wie de vrucht haar wondersappen goot.  
   
Dan de miljoenen van wie niemand weet:  
de droeven, in een duister minneleed  
gedompeld, zonder zucht noch klacht,  
de vrolijken die dansen in het klare gras  
onder de boom van God  
die strooit zijn vruchten  
in het Morenland en langs de Ganges  
in Japan waar de vuurberg kraakt,  
in oud Europa rokend nog van bloed,  
tot in het land der Yankees,  
langs de lichte pleinen en in stegen goor van roet en puin.  
   
Het is de blooi waaraan geen einde komt,  
waarin geen snoeimes hakt,  
het weids gewas dat tiert in elke lucht:  
ruisende groen asyl van Ruusbroec in het Zoniënwoud;  
en baldakijn van bloesem in het rijk der zon  
waaronder schrijden in hun wit gewaad  
op slanke voeten, jonge katechumenen  
wiegelend lijk de ma‹spluim!  

 
MIJN VADERTJE.    
Mijn vadertje hij was rechtvaardig.  
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Hij had den zwaren last op zich geladen,  
een eerlijk man te zijn  
in woord en daad.  
Dat is het schone, dwaze kwaad  
waar, na ons Heere Jezus Christus,  
de sterkste man aan ondergaat.  
   
Zijn oog was rustigblauw; een verre zee.  
Zijn woord van blijheid soms plotse fusee  
in stalen nacht.  
Hij lachte rood en zoende onverwacht  
mijn dwaze haren en mijn jong gedacht.  
   
De hooge schepen die de Schelde droeg,  
Hij wist hun laden vast en schoon te sturen.  
Hij had hun namen lief,  
om mee te spelen - als een kind naïef;  
Karatschi, Pantos, Calcutta,  
lijk schoon koralen.  
   
Hij wist de haven; heimwee en verdriet  
bij vroegen morgenmist  
en in den avond onder luid en rauw sirenenlied.  
   
Hij heeft de bosschen van zijn jeugd bemind.  
Hij kende boomen lijk wij menschen kennen.  
Hij wist de winden en den oogst,  
en wou mijn hand aan't ruw bedrijf des jagers wennen.  
   
Mijn vadertje; hij was rechtvaardigheid.  
Hij had de goede liefde tot de still' en ware dingen.  
   
Onder de schaduw van een dorpsche kerk  
ligt zijn sobere zerk.  
Ik weet hoe zijn gedenken mij gelijk een lichte wolk behoedt.  
Zijn rode, bange handen hield hij stervend Christus tegemoet.      

 
DE MISLEZER.    
Hij is een arm, oud man,  
de grijze mislezer met zijn kaal hoofd,  
en die der wereld niet behagen kan.  
   
Onder het krakend geweld van goud en brokaat,  
voor een snobsenpubliek leest hij de Mis,  
gansch in het wit.  
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Hij kent de overspelige vrouw die recht staat,  
en de woekermeneer die daar zit.  
Hij is simpel en moe,  
hij beseft de zonde en den strijd, diep en fel:  
de vrouw die de wimpers luifelt  
en van den man het wulpsch oogenspel.  
Hij weet de verwaandheid  
van dit rijk geslacht  
en hun trots op vleesch en kleed.  
Hij murmelt zijn snelle gebeden heel zacht  
en buigt zijn kaal hoofd  
in leed.  
   
Hij spreekt geen woord  
hooger dan de kabbel-lijn van ‚‚n toon.  
Hij is eerbiedig en oud  
en de nederigste man in Gods woon.  
Hij opent de armen en teekent een fel kruis:  
onder die zegening gaan de vunze vrouw  
en de dikke meneer lachend naar huis;  
zij hoorden een half uur, verstrooid,  
zijn onhoorbare taal.  
Maar hij schouwt hen aan  
met de droefheid van Job op zijn vaalt.  
Onder de vracht van goud en brokaat,  
bidt hij, stil en gebroken.  
Hij is eenvoudig en oud  
en zijn kennis is in simpelheid verdoken.  
   
Zijn schoenen gapen: zijn hoed heeft kleur noch vorm.  
Maar hij bidt kindsch en eenzelvig naar Christus,  
die hangt boven d'aarde "lijk een worm".    
(Zondagmis 12.15 u)  "sicut vermis"    
marnix gijsen  

 
DE NACHT-TREIN.    
De trein rolt op den zwarten bol der aarde:  
o, angst-versnelling van mijn hartstocht  
in de afgrond naar God.  
De gloeiende veeg van mijn vinger,  
fosforisch op den blauwen glaswand van een nacht;  
het grauw geraas van een levenslot  
aan de duistere bocht  
van een dennenbosch waar God mij wacht.  
O, gij daverend hart der machien,  
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en uw God-verloren vlucht,  
o, gij kreunende jacht van wiel na wiel,  
gij, gij, wroegende zucht  
die uit den schoorsteen viel;  
en de lange, angstige glijding der sporen  
die achter de aarde reeds het gerucht  
van den verre trein doen hooren.  
De nacht-trein gilt en loeit.  
Maar, de nacht-trein gloeit:  
traan van Laurentius in Augustus-nacht,  
glimworm in een ver veld,  
goud-meteoor  
die onder den blauwen nacht-boog snelt.  
De nacht-trein zit vol menschen  
die droomen, waken ,denken, wenschen  
en vooral met pijn iets verwachten:  
zij rijden dagen, weken, nachten  
op den brandzwarten bol der aarde.  
-Is God nog ver?-  
zoo denkt een somber man,  
die uit een raampje staarde  
naar maan en ster.    
karel van den oever  

 
HIJ KWAM BIJ DONKREND AVONDROOD    
Hij kwam bij donkrend avondrood,  
het hoofd gekroond, de voeten bloot;  
Hij klopte: ik liet hem binnen.  
   
Hij wist mijn leed, Hij wist mijn strijd  
en wat ik hopend had verbeid  
in 't nijgen mijner zinnen.  
   
Hij zat, en sprak den langen nacht  
van wegen naar een morgenpracht,  
die zonde en smart zou dooden.  
   
Hij is gegaan, toen zachter glans  
mijn oog verwon;.... aan blijder trans  
blijdere sterren vloden.  

 
NACHTSTILTE    
De verre stilte van den verren nacht!  
Er is nu rust op landen en op wegen;  
rust in de dalen, op de heuv'len rust.  
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De winden sluimeren, het loof is stil;  
de honden op de verre, verre hoeven,  
zij slapen wel, nu …alle leven slaapt.  
Het is heel stil, heel stil, zoo stil of niets  
bestaat dan 't luisteren van wie er luistert,  
en 't bonzend kloppen van het bange hart  
van wie er leeft, eenzaam in de eenzaamheid  
der verre stilte van den verren nacht.  
De lichte stilte van den lichten nacht!  
De maan verrees gelijk een groote lamp,  
die vriendelijk wil lichten door het duister.  
Hoe mooi de klaarte door de plechtigheid  
der hooge boomgewelven op de wegen komt.  
En schoon de maan nog laag is in de luchten,  
trilt reeds het prille lichten van den ochtend,  
tegen de rossige ijlten van het Oosten.  
Wat is de nacht nu vriendelijk en goed!  
Wie kan nu vreezen bij zoo milde stilte!  
En wie ontwaakt niet uit een boozen droom  
en treedt dan niet in heilig schromen binnen  
de lichte stilte van den lichten nacht.  

 
HET KOREN    
Geweldig lente wordt het op de wereld!  
Blauw, blauw en niets dan blauw, dan pleilloos blauw  
omhoog de lucht, die met haar blauwen gloed  
het koele groen der open landen kleurt.  
Blauw zijn de heuvels; blauw de ruige kloven;  
blauw zijn de klimmen, en de verre torend  
der verre stad zijn blauw als lucht en land.  
In dit groot wonder van vergroenend blauw  
en blauwend groen liggen de korenvelden.  
Nog zijn ze frisch en gaaf en koel en goed  
de jonge halmen, breed en omgebogen;  
ze deinen zwijgend in den vochten wind,  
die als een lauwe donder door de landen  
gevaren komt in losse, korte vlagen.  
Verloren in het wijde der landouwen  
liggen de velden, die in heeter tijd  
gaan schenken 't graan, dat ons het brood zal bieden.  
Zoo ligt een akker op een stillen heuvel  
en een ligt tusschen lichte abeelenweiden,  
een andere achter kiezelige helling;  
daar zijn  'r honderden in 't blauwe land.  
Van welken akker brengt men mij het brood,  
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wanneer de winter me in de steden sluit?  
Ik weet het niet; waarom er over denken?  
Het is zoo goed het denken te vergeten,  
nu algeweldig blauwe lente blauwt  
in rijken dag en nog véél rijker nacht, -  
nu 't groote blauw verwonnen heeft de lucht,  
het dal, de heuvels en het schoon verschiet  
en al de vele, vochte korenvelden.    
P. Kemp  

 
DE LEEUWERIK    
Naar zonnefeest van zilvren luchten  
stort hij zich dol en dronken op  
en werpt een zwerm van zanggeruchten  
neer over dal en heuvelkop.  
Wat deert hem 's werelds wel en wee!  
hem kwelt een vreugd; hij moet die melden,  
hij moet verstoren stilte en vreë,  
van weiden, wegen en van velden.  
Hij stierf, zoo iets hem zwijgen deë.    
P. Kemp  

 
DE ZOEKER    
Gij vraagt me, waarom mij de wereld zoo weinig rijkdom bracht?  
Ik heb te ver gewandeld, te veel gedroomd en gedacht.  
   
Waarom ik bij dolen en denken zoo weinig vreugde vond?  
Ik staarde te vaak naar de sterren en zag te zelden den grond.  
   
Der sterren vreugde is te verre; te nabij zijn de lusten der aard,  
al kon mijn hart die verlangen, mijn geest vond ze 't grijpen niet waard!  
   
Ik zoek achter wijkende einders, ervaren als een kind,  
naar een oord waar de dalende hemel de stijgende aarde vindt.    
P. Kemp  

 
POLLA TA DEINA    
Ach de mens, die reus op de grond,  
hij heeft in de wildernis  
de bomen gerooid en de voren  
gericht naar de einder toe.  
   
Hij heeft de godvruchtige grond  
met steden en dorpen bezaaid  
en de zee met zilveren schepen.  
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Hij wordt zo groot als een god,  
hij verheft zich tot in de hemel,  
hij neemt de maan in de hand,  
hij kijkt de zon in het oog.  
   
Ach de mens, hij sterft op de grond,  
hij valt met zijn schaduw samen,  
het gras groeit over zijn graf  
en niemand weet waar hij is.  
   
Alleen zijn stem blijft bestaan,  
alleen als een lied leeft hij voort,  
overal gaat hij om  
in tedere trillingen licht,  
in lange golven geluid.  
Een witte bloei overdekt  
de grote aarde van God.    
Jan Willem Schulte Nordholt  

 
IN MEMORIAM FRATRIS.    
De Heer nam hem uit zijn lichaam  
als de moeder haar kind uit de wieg  
en zijn gade stond plots eenzaam;  
op de ledige wereld-bal,  
een mater dolorosa  
met een zwaard door haar hart.  
O, wat een smart!  
O, wat een droevig geval!  
De dood kleedde mijn broeder wit en bleek,  
hij werd steeds witter,  
hij werd winter-wit en heel koud.  
O, onze pijn werd bitter!  
Neen, God, hij had niet zoo laat geleefd  
en te schielijk groeide zijn graf-gras.  
Hij arbeidde aan zijn taak  
als een swaluw aan haar nest;  
plots kuste de dood hem op de rechter-kaak  
en hij viel als een jongetje dat zijn bal naloopt.  
Hij kreeg voor eeuwig vaak.  
O, menschen, ziet onze wonden:  
we werden versch gestoken met een mes,  
we dronken het walg-gevoel  
dat de gansche stad een klucht is  
en het leven een zonderling doel.  
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Mijn broeder hield in zijn koude hand  
het Kruis-der-goede-Dood.  
Mijn God, na zulk een nood!  

 
DOODS-GEBED.    
Heer, als ik sterf  
op een December-dag  
in het ziek laken dat ruikt,  
en mijn gezicht: geel als een raap,  
mijn baard verwoest door het zweet,  
terwijl mijn hand vol angst in het kussen plukt,  
Heer, houd dan van mij, arm schaap,  
houd uw barmhartigheid gereed.  
   
Want gedurig was ik lui en dom,  
on kuisch, hoovaardig en zot,  
ik was gulzig aan bier- en wijnpot  
en mijn tanden bruin van de pijp.  
   
Heer, als ik sterf  
en mijn voeten zijn koud als glas,  
de kaars druipt op mijn hand  
en de dokter zegt: "'t Is gedaan",  
als bij de kamer-wand  
de priester bidt: "Heer, laat hem gaan"'  
dat ik dan bidde:  
Heer, neem mij in uw ontferming aan".  

 
DINSKA BRONSKA.    
Uit een oud dorp  
- kameelbruin als de steppe -  
uit Plocka  
kwam Dinska Bronska  
Haar hoofddoek was pruisisch-blauw  
en heur haar vlas-geel;  
ook waren haar oogen blauw  
als fjord-water.  
Zij rook naar knoflook en spar,  
zij droeg laarsen  
en ging zeer zwaar en gauw.  
In het "Hotel Lapland" zat zij  
bij een tafel aan het straat-raam:  
zij schreef een brief.  
Een haarlok viel laag op haar roode kaak  
en zij stak haar tong uit,  
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want zij schreef moeilijk die brief  
en daaronder "Dinska Bronska", haar naam.  
Ze stak ook de penstok in haar mond  
en zocht met haar oogen langs het plafond.  
Op het papier waren 'n inktvlek  
en groot gestrompel van letters:  
zijn kocht het voor vijf centiem  
in de kruideniers-zaak  
over het hotel.  
Er was een beetje inkt aan heur kaak.  
O Dinska Bronska,  
gij vertrekt naar Canada:  
de verroeste stoomboot wacht aan de kaai.  
Gij laast op een almanach  
der "Red Star Line"  
dat Canada grooter appels,  
o, hooger en geler koren heeft dan Plocka.  
Het moet in Canada veel beter zijn!  
   
O, Dinska Bronska,  
met je zeer dikke vingers:  
je schrijft zoo moeilijk die brief.  
Je oogen zoeken vliegen op het plafond.  
"Moj Boze!'  
Er zit een tranen-veeg,  
o zoo verdrietig,  
van je blauwe oogen naar je mond.    
O, Dinska Bronska!  

 
DE TWEE VADERLANDEN VAN MIJN HART.    
Hoe staat de zomer te bloeien in 't harte van mijn land...  
Hij steekt de dageraˆn aan met duizend zonnebloemen  
en doet de dingen van hemel en aarde in blauw en goud openvloeien,  
't Licht klimt de bergen over en de sterren dansen aan de hemeltransen  
en de winden blazen de verten vol zoete bruiloftsmuziek...  
hoe staat mij de aarde nu rood van zon en pralend met bloemen,  
en hoe komen haar wijde heemlen wonderdiep in mij opengaan  
o! mijn God, gij kwelt mij te zoet met de grondeloosheid uwer zaligheid,  
gij kust mij al te woest met al de kwetsuren uwer liefde  
en nooit genoeg toch, nooit algeheel, nooit tot den laatsten afgrond,  
nooit zóó aanbiddelijk-onmeedoogend dat mijn hart is ‚‚n open wonde van liefde  
in ‚‚n berging van extase versmolten in u;  
er blijft nog altijd een abijs ongevuld, onverlicht; een honger nimmer gestild,  
die in mij opslaat en breekt in mij als een zee met de muziek van zijn tranen;  
er blijft, wanneer ik bezwijmd van wierook en zon ga knielen aan 't goud uwer voeten,  
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een heugenis aan donkerder bloemen, en aan al de glorie van armoe en pijn.  
Ik ben als een viool, waar de vingertoppen van God  
al de deiningen van zijn mysteriën op lokken  
tot vloeden van muziek;  
ik ben als een bloesemend bosch in de kussen der lente herboren,  
waar God met al de geuren zijner winden in ritselt en speelt;  
maar ook zijn in mijn hart eenzamer snaren gespannen,  
waar geen hemelsche streelingen melodieën doen uit opstaan als dageraën van geluk,  
snaren die alleen de liefkoozingen van honger en smart verstaan  
en wier adems als ritmen van onrust door de nachten der aarde gaan.  
Ik ben niet alleen, o sterren, het kind van de likkende toverijen uwer gouden bivakken,  
ik heb honger geleden en geweend in steegjes waar gij niet binnenkomt;  
gij zijt niet alleen, o God, mijn vaderland waar mijn heimwee naar trekt -  
er is nog een ander vaderland van dorre rotsen en steile paden,  
van stinkende stallen en kleumende menschen, waar ik voor sterven wil.  
Ik ben maar eenstraatkind van een dag en nacht ronkende fabrieksstad  
en ik heb als kind gesjouwd in 't orkaan van donderende dokken,  
ik heb gespeeld met het stof en de modder van greppels zoo teer als met witte bloemen  
en de vuile schotels van mijn moederken gewasschen als blinkende sieraden;  
's avonds kroop ik naar bed op den zolder bij de muizen,  
die mij kenden en speelden met mij,  
toen stond telkens opnieuw de drift om de kimmen te zien in mij op  
en 'k wrong mij door het dakvenster: dan tuurde mijn ziel over de wereld,  
‚‚n panorama van rooie daken - maar de vleermuizen scheerden langs mijn hoofd  
en zij brachten mij het eerste teken van uw eeuwig geheimnis, o God.  
Ik ben maar een sjofel kind van grommende fabrieken en dokken,  
ik ben maar een kind van veel honger en een beetje vreemde teerheid en oneindige opstandige 
liefde,  
ik ben maar als een arme bloem van de straat.  
Nu spant gij, o God, de hymnen van uw leeuweriken boven mijn hoofd  
en stelt uwe sterren als bloemen langs de wegen mijns leven; maar in mijn bloed speelt onstilbaar de 
muziek van machines en kranen  
en mijn hart onderhoudt de herinnering aan al den donker van weleer.  
O gij verre vogelaar van de metaphysische kimmen,  
die mij zoo vleiend zoet lokt op de fluiten der winden,  
neen neen! ik kan niet uitvliegen naar u alleen  
en mij voor eeuwig gevangenen geven aan de zaligheid uwer liefde alleen,  
ik kan niet alleen gelukkig zijn, en ik heb zoo'n wroeging.  
o mijne broeders,  
zoo'n berouw over 't minste uur van eenzaam heil,  
wijl gij zwoegt en hongert daarbeneˆn.  
Ik moet mijn deel hebben van onrust en pijn,  
omdat ik, o moederken, de erfenis draag  
van al uwen strijd en uwe offervaardigheid.  
Mijn hart is op zoek naar een hero‹sch liefdelied  
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om het 's nachts aan de zoldervenstertjes van jochies en weesjes  
te joedelen als een vooizeken van den meie;  
mijn hart, met al den honger van zijn kussen,  
met al de loutering zijner tranen,  
is op zoek naar de apotheose van God  
in de bevende vuile handen van een besje;  
mijn hart is, van kimme tot kimme, van afgrond tot afgrond,  
zoekend het pad naar gansch God en gansch de mensch  
in ééne en dezelfde liefde.      
ACHILLES MUSSCHE  

 
HET WAS GEEN LENTELIED...    
Het was geen lentelied  
wat ik zoeven heb verzonnen.  
Het licht is er niet  
en om de hoge bomen  
hangt dik getast de mist.  
De merel hurkt in 't hout  
en tript en tinkt, maar mist  
de blijdschap van een lied.  
De winter hangt weer grijs en koud  
boven het schraal gazon  
en hard zijn alle wegen.  
Het was geen lentelied  
dat wij te horen kregen,  
toch bleef er iets - wat weet men niet -  
toch bleef iets achter van de zon.  
Zo hangt een nevel rondom ons  
een nevel tussen U en mij;  
De winter laat niet los  
toch voel ik U nabij.    
PAUL VERBRUGGEN  

 
VERKLARING.    
Laat mij alleen als de engel komt.  
Gij noemt met een ondankbaar woord  
stoel en tafel, water en brood,  
en zoo zoudt gij de engel noemen - de dood.  
   
Laat mij als het nacht bij dage  
en het dag bij nacht voor mij zal zijn;  
en er komt bij tijden een vernietegende klaarte  
die in mijn uitgebrande lichaam binnen schijnt.  
   
als de engel mij verlaat  
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na dit bitterschóon bezoek:  
noem niet met een ondankbaar woord  
geest en lijf, gebeente en bloed.  
In droom zult ge mij wedervinden,  
schrikaanjagend in mijn gloed  
- maar heet mij uw beminde.  

 
DE DOOD VAN MARIA.    
Toen haar de doffe gloed der zaligheid ontstelde  
liet zij zich dwingen door zoet en dwaas geweld  
en om zich meer en gansch te laten overstelpen,  
als ware ze in vervoering zwaar onhelsd.  
   
Die haar gekend hadden en haar zóo zagen rusten,  
de handen leeg van wat aan haar had toebehoord,  
luisterden naar het scherp vechten van haar lispelende kussen  
tegen de strenge teerheid van de dood.  
   
En, weldra, als zij gelijk een steen in stilstaand water,  
blind en omsloten lag en zelf niet meer wist  
dat zij pas n— haar smart omgrensd kon dragen  
en door haar versteven bloed omkringd.  
   
- o Haar gelaat was niet meer te bereiken  
tot in de diepte van zijn uitgestorven staat,  
en haar lichaam, als een stilgevallen wijzer,  
had zijn klein verleden in die ijlte saamgegaard.  

 
TOEN NA VEEL ZWERVENS   
Toen, na veel zwervens op een donkere baan,  
raapte ik, wat nog aan krach me bleef, te gader:  
"Hij woont toch hier, Hij die zich noemt mijn vader?"  
- en 'k ben den klopper op zijn poort gaan slaan.  
   
En luisterend bleef ik lang te wachten staan,  
en luider sloeg ik, immer kwaad en kwader;  
soms hoorde ik iets als kwamen stappen nader,  
maar 't was bedrog, en 'k wou maar weer vandaan.  
   
Vandaan? Waarheen? weer in den nacht gaan zwerven  
en altijd honger lijde' en liefde derven  
en dood-gaan zonder ‚‚n me de ogen sluit?  
   
Neen, liever rusten aan zijn deur, gelaten,  
en stapt Hij eerstdaags toch zijn tempel uit,  
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dien Hij eerst vindt, zal hij eerst binnen laten.      
urbain van de voorde  

 
DE WOLKEN DRAGEN...    
De wolken dragen,  
moe geschreid,  
het lijk der dagen  
naar de eeuwigheid.  
   
Nu doen de menschen,  
van bibbren moe,  
op doode wenschen,  
hunne ogen toe  
   
En zachtjes vragen,  
ter rust gevlijd,  
voor 't kouwlijk klagen  
vergetelheid...  

 
GEBED    
Niet 't wél-gaan en 't verblijen  
Zijt gij ons het naast.  
Als de wind in spelemeien  
Langs het water blaast,  
   
Kringelt hij de rimpelingen  
Langs den spiegel heen,  
en de broze schaduwingen  
Brokkelen uiteen.  
   
Als de wind is uitgewiegeld  
Ongebroken staat  
In de stilte diep-gespiegeld  
Weder Uw gelaat.  
   
Breken ook de ijdelheden  
Van 't gedroomd geluk  
Met haar speelschen aˆm den vrede  
Dagelijks weer stuk:  
   
Tusschen eindig en onendig,  
Tusschen God en aard,  
Drijft de ziel, tot ze bestendig  
Keert zich t'Uwenwaart.    
bernard verhoeven  
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SINT FRANCISCUS VAN ASSISIË    
Ik dank U, Heer, den moed mij ingeschapen,  
Die in den wind wuift als een ridderpluim,  
Dat ik mijn wil hanteren leerde als wapen,  
Bij de vervuiling van mijn knapenluim.  
   
Mijn hart sprong op tot glanzende gevechten  
In mijner jonkheid bontbewogen spel,  
Geen neerlaag kon mijn hooge eerzucht knechten,  
In driftig streven werd mijn daadkracht fel.  
   
Nooit ging het ridderlijke hart ten onder,  
Al was 't in grillig avontuur verdwaald,  
Omdat de droom van het volmaakte wonder  
Mij voortdreef tot het einddoel was behaald.  
   
Ik heb gepoogd met welige gezangen,  
Met klank van wapenspel en feestgewoel  
Te stillen dit ontembare verlangen,  
Diep-peilend en hoog-reikend naar zijn doel.  
   
Mijn roemzieke hart, dat tot zooveel tournooien  
Schuimend van drift en strijdlust werd geleid,  
Bleef achter, na het jammerlijk verstrooien,  
Schamel en rillend van oneindigheid.  
   
Ik dank U, dat ge mij hebt begenadigd,  
En als een wig van tweespalt in mij dreef:  
Omdat mijn ziel, van tederheid verzadigd,  
In hoogen trots en onrust eenzaam bleef.  
   
Dat Gij den springvloed van mijn hunkeringen,  
Mijn wezen, liefde-ontvlamd en licht-ontroerd,  
Gestadig tot de diepten van de dingen  
En tot de Bron der Liefde hebt gevoerd.  
   
Ik dank U voor het afgronddiepe donker,  
De pijniging der onbegrepen smart,  
Het vreemd geheim van schaduw en geflonker.  
Het heimwee en het raadsel van mijn hart.  
   
Ik dank U meer, dat Gij met koelen zegen  
Van kuischheid mij bij 't zwerven hebt bespreid,  
En dat ik zuiver, onontwijd mocht wegen  



108 
 

De liefde in al haar onvolkomenheid.  
   
In zoelen avond, rijp voor zoet vervoeren  
Om d'oogen van een schoone droomenvrouw,  
Begon iets lichts zich in mijn ziel te roeren,  
Of zich een Serafijn ontvouwen wou.  
   
Mijn hart bleef vrij, in voorgevoel en schromen  
Voor onvoldaanheid, en vond nergens vree,  
Tot heel mijn liefdevloed zich uit kon stromen  
In Liefde's matelooze Moederzee.  
   
Dank, dat Gij dit weerbarstig hart wilt stemmen  
Tot wisselzang van ootmoed en van trots,  
Dat Gij dit wild en dartel hart wilt temmen  
En maken tot een minnezanger Gods!  
   
Gij hebt gezaaid de drift van het volmaakte  
In mij, onwaarige, die zwerven moet:  
Een door Uw witte gloeihand aangeraakte,  
Tot hij wordt opgezogen in Uw gloed!  

 
GIJ ZIJT DE ZIN VAN WAT WIJ ZIJN    
Gij zijt de zin van wat wij zijn,  
de hartsfontein  
die water geeft  
dat leven is voor al wat leeft.  
   
Gij gaat in 't donker voor ons uit  
en niemand stuit  
uw grote gang  
de eeuwen door, een wereld lang.  
   
Al dwalen we ook ten dode af  
tot over 't graf,  
voorgoed zijt Gij  
ons met uw tederheid nabij.  
   
Wij keren allen tot U weer,  
beminde Heer  
en grote God.  
Hoe liefelijk is dan ons lot.  
   
Als alles nieuw wordt voor ons oog,  
de hemel hoog,  
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de aarde wijd  
glanzen van onverganklijkheid.  
   
Als in het vorstelijke licht  
voor uw gezicht  
wij blinkend staand  
met witte waarheid aangedaan.    
Jan Willem Schulte Nordholt  

 
AARDS    
O lieve God, ik dank U dat ik niet  
opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels  
in de cocon van de ziel, of op de heuvels  
des hemels ben ontbloeid als engelenlied.  
   
Maar dat ik meeviel met al het zaad  
waaruit mensenkinderen worden geboren,  
dat ik bij de aarde mag behoren  
als een witte boom die op sterven staat.  
   
Dat ik ben gevallen maar dat ik leef  
en opga in al mijn armen en benen,  
dwaas en zalig, door liefde beschenen  
aan leven en dood mij overgeef.    
Jan Willem Schulte Nordholt  

 
ANNA TOT JOZEF    
Het eten was al opgedaan.  
Ik had haar driemaal moeten roepen, had driemaal  
de lepel in mijn hand gewogen.  
Toen zag ik haar op de drempel staan  
met nieuwe ogen,  
grote, nee, kleiner, ik weet niet, ze gaven zich uit  
voor duiven, o ja, ik zag duiven achter haar sluier.  
De ogen van een bruid.  
Zij dorst ze haast niet op te slaan.  
Ze zei alleen: Een bries...  
er is een bries door mijn kamer heen gegaan.  
   
Ik weet niet waarom, maar ik geloof dat ik ben gaan staan.  
Ik dacht opeens dingen uit boeken, ik weet niet, ik dacht  
aan een roos na zachte regen.  
Ik stond met die lepel in mijn hand, van de wijs verlegen:  
dat kwam door het licht dat zij in de kamer bracht,  
dat kwam door de witte holten boven haar blos,  
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daar wilden de duiven uit los.  
En het was  
of achter haar huid een vuur te trillen stond,  
zoals dat bos, waarvan ik dikwijls las,  
dat brandde zonder te verteren,  
in heilige grond.  
   
Wij aten zwijgend, zij en ik,  
als luisterend naar een ver zwaar onweer.  
Pas na het danken, zwijgend opgestaan,  
een ver zwaar, een oneindig ogenblik,  
keek zij mij aan.  
O moeder zei ze,  
Een wingerd aan de deurpost, zachtjes bevend;  
breekbaar; een kaars van wil je 't mij vergeven.  
O moeder, zei ze  
en schreide, maar ik zag geen traan.  
En nog eens: moeder, of zij 't woord kon strelen.  
En langzaam, fluisterend  
Gegroet door een schaduw  
nee,  
Overschaduwd door een groet  
(ik weet niet of ik het heb verstaan)  
en zuchtend dansend,  
onder geluk gebogen,  
(ik weet niet hoe ik het zeggen moet)  
is zij de schemer het weiland ingegaan.  
   
Er zijn dingen die ons te boven gaan.  
Had ik maar tranen gezien, haar stem maar horen breken,  
ik had haar naam geroepen, over haar haar gestreken,  
maar zij was haar naam niet, ik heb niets gedaan.  
   
Er zijn grote dingen aan haar gedaan  
en wij zijn niet gewaarschuwd, wij hebben de duiven  
niet achter haar sluier neer zien strijken.  
Wij zijn bedrogen:  
zij is al hemelend; goud, en al gewogen;  
zestien en zonder gisteren;  
zestien en met verzadigde ogen.  
   
God is met ons bezig, God is met ons bezig  
en het is verschrikkelijk.  
Wij zijn niet gewaarschuwd, wij zien ook geen schaduw, wij gaan  
dingen uit boeken denken,  
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wartaal uitslaan.  
   
Wij zullen zwijgen, jij en ik.  
Wij zullen dikwijls eenzaam zijn voortaan,  
en stomgeslagen, en met lege handen,  
vervreemdend van de  
schouders en wangen waar zij nu naar staan.  
Zij zal veel dingen zeggen die wij niet verstaan.  
Zij zal van vuur zijn en maar niet opbranden.  
Want als de bries haar dit heeft aangedaan,  
wat als de storm opstaat?  
En als de schaduw haar al doet verdwijnen,  
wat dan wanneer het licht eens in zal slaan?    
Jongen, probeer haar tegemoet te gaan.    
michel van der plas  
  
 
 

 
DE STERKSTE   
Ik heb den tijd.  
Ge moet U niet haasten. Ik kan wachten.  
Ge kunt mij gerust uitstellen, van dag tot dag.  
Ik ga niet weg. Ge kunt uittrekken met de  
groote jacht, zoolang Ge moet Ik zal wel op Uw huis passen.  
Maar aan het einde, als Ge terug keert, rijk en machtig en zoo moe,  
Zal ik daar staan.  
Dan zult Ge mij herkennen en Uw rust aan mij drinken.  
   
Ik heb den tijd.  
Ge moet mij niet zoeken. Ik ben overal.  
Ge hoeft niet te speuren in geheime boeken. I  
k lig open en bloot op straat.  
Ge hoeft den weg niet te zoeken,  
Ge kunt mij niet missen.  
Ge kunt gerust maar verder gaan en mij vergeten.  
Maar eens zult Ge stilstaan,  
bevreemd, om een oude herinnering,  
En ik zal voor U staan.  
Dan zullen wij tezamen vloeien  
en Hetzelfde zijn.  
Ik heb den tijd.  
Ge moet mij niet ontvluchten. Ik ben onafwendbaar.  
Ge kunt U vermommen en  
Uw naam verliezen in de groote steden.  
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Ge zult daar oud worden en gezeten en geëerd  
En Ge zult nog wel eens om  
mij lachen als om een kinderbijgeloof,  
dat zijn greep reeds lang verloor.  
Maar onontkoombaar is mijn  
nadering en die verre dag,  
Dat Ge mij in de ogen zien moet  
En verzinken.  
   
Ik heb den tijd.  
Ge behoeft mij niet te weerleggen.  
Ik heb geen gelijk.  
Ge behoeft Uw stem niet te verheffen,  
Ik zal zwijgen bij Uw betoog en  
Ge kunt mij gerust bespotten.  
Ge kunt mij omsluiten met Uw redenen.  
Ge kunt mij inmetselen met Uw argumenten.  
Ik zal mij niet verzetten.  
Maar aan het einde zult Ge  
Uw gevangenis leeg vinden,  
Want mijn wezen is niet van tijd  
en ruimte en het komt en gaat Uw bewustzijn voorbij,  
Dan zult Ge zwijgen en vergaan.  
   
Ik heb den tijd.  
Ge behoeft u niet te wapenen. Ik strijd niet.  
Ge kunt mij gerust verdringen.  
Ik sta niet op mijn plaats.  
Ge kunt mij dwingen met geweld. Ik ben zwak als water.  
Ge kunt mij dooden. Ik hecht niet aan mijn vorm.  
Maar onder Uw handen zal ik opstaan,  
 want ik ben onverdelgbaar.  
Ik ben als een aether, dat stof en ruimten vervult.  
En als Ge gansch en al verwonnen hebt  
en triomfeerend praalt ten troon,  
Dan zult Ge rijp zijn en mij toevallen  
als een beursche vrucht.  
Ik ben den tijd.  
Ge kunt gerust wat spelen. Ik kan wachten.  
Ge kunt Uw deugden verplegen  
en verzaken wat laag is en gemeen.  
Ge kunt Uw pijlen op alle doelen schieten. Ik kan wachten.  
Ik kan wachten Uw leven lang;  
Ik kan wachten reeksen van geslachten.  
Ik kan wachten volkeren en beschavingen voorbij.  
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Ik kan wachten den gang der tijden.  
Maar ééns, een dag, als de Golven komen,  
Zullen wij samen zijn  
Niet dan wat water van de groote zee.  

 
LITANIE.    
U alleen, mijn God, behoort ons hart.  
En eeuwig zijt Gij dezelfde.  
Eeuwig herhaalt zich Uw wet aan den stroom  
onzer geslachten. En eeuwig herhalen wij  
Uw naam in eeuwig eenderen nood.    
Maak ons eentonig dan, als wel het eindeloos neuriën van een telefoonpaal - kinderen en dwazen 
mogen het verstaan - en staan wij allen dan niet eenzaam zeurend aan een stoffigen weg? Maak ons 
vervelend en eentonig als het verhaal van het touw, dat maar zachtjes klappert aan de vlaggemast, 
een droomerigen zomermiddag. Maak ons eentonig als het luiden van klokken, ver, over het water.  
Maar ons eentonig als het donkere stampen, als het lang, aanhoudend stampen van de 
goederentreinen in den nacht, maak ons aanhoudend en eentonig.  
Maak ons eentonig als het prevelen van het water aan den voet van den ouden toren, het prevelt 
met den nacht het prevelt met den rijken dag, het prevelt met den vloed en met het stille ebben, - 
schoon is de gang der uren aan het veer bij den ouden toren, maak ons eentonig.  
Maak ons eentonig als de regen in het kastanjebosch, - groot is de regen over de groote bladeren, 
weidsch over de wijdgespreide bladeren van het kastanjebosch - maak ons eentonig als het feest van 
den jongen regen in Uw bloeiende kastanjes.  
Maak ons eentonig als het ritselen van het dorre blad in de beukenhaag, een winterdag - het kasteel 
is onbewoond nu en het bosch staat dof en roerloos in verzwegen wachten - alleen het bruine blad 
beweegt nog met den flauwen wind en het zwingelt en zwikt en hunkert zachtjes naar den goeden 
dood en niemand merkt zijn ritselen. Maak ons als een onmerkbaar ritselen zoo eentonig.  
Maak ons eentonig als de stem van den ouden man, die de heilige verhalen voorleest bij de 
petroleumlamp - een kind ligt heimelijk wakker in den schemer van de bedstee en het luistert, wit 
met groote oogen.  
Maak ons eentonig als het simpel dreuntje van de kinderen, die zingend omgaan in den zomeravond 
- altijd droegen de kinderen het dreuntje verder, omgaand in den lichten vóórnacht, als de aarde in 
haar diepsten droom verloren ligt, - wie het hooren, kennen een vreemde pijn.  
Maak ons eentonig als de pijn van menschen.  
Maak ons eentonig als het eindeloos herinneren van den wind, die huiverend is des nachts in het 
helm van een eenzaam duin.  
Als het duistere komen van den wind, die opsteekt achter de verre hoeven, een herfstavond. Als het 
vage manen van den wind in de zwarte takken. Maak ons eentonig als het hooge gieren van den wind 
in het want van een verloren schip.  
Maak ons eentonig als het roepen van de zee - duizend eeuwen roepen om verlossing in haar 
ruischen, dat is het ruischen van de groote baring en den grooten dood, maak ons eentonig - U allen 
behoort ons hart.  
Er is geroepen in den nacht en wij zijn opgestaan. Wij komen, Heer, wij zijn Uw eigendom. Vergeef 
ons, zoo wij angstig zijn en schuilen voor Uw hand. Wij komen, het is goed.  
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Gij zult ons jagen zoals een brand jaagt over de prairieën geef, dat wij zóóbranden mogen. Gij zult 
ons voortslaan zoals de storm de wolken voortslaat, flarden over een grauwe zee, - geef, dat wij zóó 
zwerven mogen.  
Gij zult ons brijzelen zoals een grondzee brijzelend verrijst - en dan is alles over en alleen wat zwarte 
planken zwalken met de golven, - geef, dat wij zóó mogen ondergaan.  
Gebied ons, Heer, dat wij het zuivere dienen leeren, dwing ons, dat wij leeren zwijgen en vergaan, 
vernietig ons, dat wij niet langer hinderen. Kom en overstroom ons, breed en geweldig, - laat ons Uw 
stroombed zijn.  
Want Uwer is het Koningschap en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.  
Amen.  Jan van Schagen  

 
AFSCHEID VAN HET EIGEN IK.    
Nu zitten wij over elkander aan de tafel  
daar is een lijn getrokken tusschen u, - Ik -, en mij.  
Wij waren toch altijd tezaam, en dagelijks  
vond ik u toch, dagelijks doende waren wij?  
Wat zit gij daar dan tegenover mij  
zoals een gast aan een gedekten disch  
dichtbij nog, maar die toch al voorbereid  
scheidende en zachtjes aan 't vertrekken is?  
O, de groote rij, de rij die al vertrokken is...  
Gaan we nu óók, Ik? zelven, en tot rust?  
Wat is de kamer stil, en dit korte gesprek  
ook al niet opgewekt, en naar het gasten lust.  
Och - laten wij vrij-uit zijn. Gij en ik  
hebben niets kwaads te duchten van elkander  
en daarom dulden wij dit ogenblik  
dat is de breker onzer woorden, de aanrander  
van 't klein geluk, gelegd in onze handen.  
Ik, nu gij wijkt van mij zal ik niet met u gaan  
o neen, niet langer met u, maar van de  
eigen onrust los, nu naar den Ander gaan  
en bij den Ander tot mijzelven komen...  

 
BEROUW.    
In den schemer het angstige luistren  
Naar den wind die waait om de huizen.  
Van de wilgen stuiven de pluizen,  
wit in den regen van 't duister.  
   
Ver weg het bedwelmend bruisen  
Van de zee: haar vage geluiden  
Eentonig, versmelt met het ruischen  
Van het bloed, zoo warm en duister.  
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In het duisteren en het ruischen  
Een buigend mensch, arm en donker...  
Op een heuvel stonden drie kruisen.  
Gij leed daar, ik weende er onder.    
W. DE MERODE (W. F. Keuning), 1887 - 1939.  

 
DE POTTENBAKKER.    
Hij vormde een kom, en hij verhoogde  
De ronde randen, en een buik  
Boog zich naar boven, en hij boogde  
Haar buigen in, en zag de kruik  
Slankhalzig en met edel welven  
Van lippen, en haar schoone mond  
Was lachende; want hij was zelven  
Zoo gul als zij, zoo diep van grond.  
   
Maar zonder aarzlen of bedenken  
Beproefde hij haar in het vuur  
En smolt, die smachtenden moet drenken,  
Vast in een harnas van glazuur.  
Want geen kan liefdes laafnis brengen,  
Die zelf niet, dervend, durft verzengen.  

 
GOD VRAAGT VAN MIJ...    
God vraagt van mij en ik van Hem,  
wij spreken beide door dezelfde stem,  
Maar wat Hij tot mij heeft gezegd  
is in de gansche schepping neergelegd,  
doch wat ik spreek tot Zijn geduld  
ligt diep besloten in mijn schuld.    

 
VERTROUWEN.    
Niet waar ik ging zijt Gij gegaan.  
Gij liet mij arm, in zorg en waan -  
en toch, Hoe dieper daalt Uw duisternis:  
Gij zijt slechts op mij toegegaan.  

 
J. H. LEOPOLD.    
Een stille man die stiller werd - niets meer.  
De rozen bloeiden schaarscher door zijn klagen,  
De neevlen werden dichter in de dagen,  
Herinneringen vond het pad niet van weleer.  
   
Er was geen gaan, en nergens wederkeer.  
Naar verre stilten gleed het laatste vragen.  
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Moe werden oogen die hun ster niet zagen.  
Het moede hart werd moeder, en niets meer.  
   
En toch had hij het leven groot bemind  
En het bevolkt met overaardsche droomen,  
Waarin hij mateloos zichzelve bood.  
   
Werden zijn gaven nimmer aangenomen?  
Hij hoorde het rukkend ruischen van den wind  
En week binnen de hoede van den dood.  

 
DE AVONDGANGERS.    
Hij is met ons de schemerweg gegaan  
Naar Emmaus een stille vreemdeling.  
Geen heeft het zwijgen van Zijn stem verstaan,  
Geen ried Hem Die verborgen naast ons ging.  
   
Hij was alleen in onze herinnering  
En als een vreemdeling zagen we Hem aan.  
Wij hebben niet geloofd Die naast ons ging  
En is met ons naar Emmaus gegaan.  
   
Ach, nooit als toen is Hij nabij geweest  
Zoo lieflijk ongenood, en schaduw gevreesd  
Door U, door mij, Weer is het avond, weer  
   
Verzelt wellicht ons, stil en vreemd, de Heer  
Als eens - maar geen, geen waagt den blik opzij  
- O boos erinneren - noch ik, noch gij.  

 
DE KRUISSPIN.    
Ik hang, een ruige spil, in witkristallen koorden.  
Elke gevangen zonde zuig ik gulzig uit.  
En telkens haast mijn ziel zich na 't waanzinnig moorden,  
achter mijn wrange lippen naar een nieuwe buit.  
   
Bij alke zeek're beet ziet Gij mijn felle snikken.  
Ik worstel, maar mijn grimmege kaken klemmen dicht.  
Ik gil, hartstochtbedwelmd en zwelg tot bijna stikken,  
de laatste druppel bloed in 't volle zonlicht.  
   
Als zware vlekken blijven de misvormde zonden,  
tot bitter doodsbehang in mijn zilv'ren huis.  
Maar God, eens, in een transparante scheppingsstonde,  
sneedt Gij mij in de rug, Uw eigen lijdenskruis.  
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Ik blijf een schepsel van Uw ongerepte handen.  
Mijn leven maakte mij tot ruwe levensdief.  
Maar uit het trillen van mijn witgesponnen wanden,  
schuimt door 'theelal de kreet: Gij weet, ik heb U lief.  
   
Gij, Vader Zoon, laat in de gouden herfst mij zweven  
aan d'eindelooze draad, Uw liefde van kristal,  
En sleur mij, zuiver, door Uw mateloos vergeven,  
totdat ik sidderend aan Uwe voeten val.  

 
LIEFDE DIE IK VERRIED.    
Liefde die verried zo vele malen  
als ik U zocht, daar waar U niet kondt zijn,  
die ik te dwingen zocht en te betalen,  
maar die ontweekt mijn handen, te brutale,  
O schenk nog eenmaal mij Uw verre schijn!  
   
Ik zong U steeds en heb U nooit gevonden  
te zeer in 't doolhof van mij zelf verdwaald,  
te zeer in banden van mij zelf gebonden,  
maar 'k hoorde soms in weinge stille stonden  
wat God mij van Uw wezen heeft verhaald.  
   
Mijn gierge dorst dronk al te troebel water  
mijn donker hart stond in te felle brand  
mijn oren waren vol van hees geschater,  
maar door de nacht hoorde ik soms 't geklater  
der verre watervallen van Uw land.  
   
Liefde die verried zo vele malen  
voor 't schijngeluk dat mijn verblinding bood,  
nu ik doorzag het ijdele levenspralen  
schijnt mij Uw glimlach zuiverder dan stralen  
doorheen de vale nevels van de dood.  
   
Ik zocht U niet en heb U toch gevonden,  
ik zocht mij zelf tot ik mij zelf verloor  
ik kreunde om de zelf geslagen wonden  
tot ik de stilte eindlijk heb gevonden  
waar ik Gods stem in Uwen adem hoor.  
   
Mijn wil tot macht drong tot te vele daden  
mijn ware macht ging in 't gedrang te loor;  
ik liep mijn hartstocht moe op al te donkre paden  
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tot 'khijgend neerviel waar Uw voeten traden,  
een stille bosplek in der zonne gloor.  
   
Liefde die verried zo vele malen,  
O keer terug tot Uw verloren zoon -  
ik kus Uw hand bij 't laatste ademhalen  
en leg mijn hart in handen, ziet hoe schrale,  
en bied het aan, zoenoffer voor Uw troon.  

 
GOLGOTHA - GOLGOTHA.    
De felle slagschaduw van Christus'kruis  
Staat als enn dieproode vaan tegen de heuvelen getekend.  
Doch des menschen schundenlast is lichter te dragen  
Dan de last van deze zinlooze eenzaamheid.  
   
Een Romeinsch soldaat, van mijn bloed in vervoering geraakt,  
Heeft dicht aan de aarde vrede gevonden.  
En waar de anderen dronken om mijn roode mantel dobbelen,  
Ligt mijn moeder aan het kruis en zalft mijn voeten met tranen.  
   
En ik zie, hoe in de Olijvenhof  
Judas zich aan een boomtak heeft verhangen.  
En ik herken het touw waarmee men mij de handen bond  
En glimlach, want ten slotte heeft zelfs Petrus mij verraden.  
   
Maar waar Judas voor veertig zilverlingen zich  
Een rustplaats kocht op de akker des pottenbakkers,  
Daar moet ik rusteloos over aller eeuwen gaan  
En telkens weer en overnieuw gekruisigd worden.  
FREEK VAN LEEUWEN 

 
OUDEJAAR   
Het jaar is oud: ik spiegel wat ik won  
in het gelaat van dezen laatsten dag.  
God, dat ik dezen tijd herkennen mag -  
voleindig in mij wat in mij begon,  
   
voleindig mij zoals gij thans het jaar  
voleindigt, laat mij tot den aanvang groeien  
der nieuwe tijden, die uit u ontbloeien,  
maak mijn moe hart weer jong en klaar,  
   
bereid het tot den nieuwen tocht  
en laat het met de dagen overstromen  
onmerkbaar langzaam in uw wederkomen  
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door alle dingen, die ik heb gezocht.  
   
Voleindig mij, bereid mij, deze tijd  
is nog te klein voor uwe groote daden,  
bereid mij voor en schenk mij de genade  
te werken tot uw komende voldragenheid.  

 
IN MEMORIAM MATRIS.    
Uw hand is op mijn schouder.  
de nacht is lang, ik weet,  
dat gij mij niet vergeet.  
ik ben al jaren ouder.  
   
het licht is hard, de wind  
slaat achter mij alles dicht:  
droomen, stilte, licht  
en het schreien van een kind...  
   
ik sta alleen, de nacht wordt kouder  
nog dan mijn hart, mijn hand -  
alles in mij is lang verlamd -    
maar uw hand is op mijn schouder.  

 
AFVAART.    
Wat valt mij nu te doen dan af te wachten,  
dan stil te wachten op een goeden wind?  
Wie weet dan weg als ik, die hem niet vind  
in deze donkere nachten...  
   
Er is een stilte en een leegte, kind,  
nu ik uw tranen zie en hoor uw klachten  
als van een die verloren heeft haar krachten  
van een die niets meer bindt.  
   
Maar hoofd omhoog! Geloof als ik in 't leven,  
want door den omweg van veel donkre dreven  
kwam ik in 't paradijs.  
   
Wie weet, welk een geluk gij eens zult krijgen,  
als gij maar moedig zijt en steeds wilt zwijgen  
van uw gedroomde reis.  

 
ZOMERNOEN   
Vaar mee mijn lief, vaar den Demer mee op  
want 't staat alzo in mijnen kop  
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dat dees rivierken u bereidt  
tienduizend en één zaligheid:  
bij elke brug staan duizend bloemen  
waterranunkels die ge zilver zult noemen,  
en ook violieren, witter wit  
dan een maagde-ziel die den Heer aanbidt.  
Al de waters zijn blauw, al de waters zijn groen  
en de waters zijn koel als een kinderzoen.  
En het riet dat zingt er op honderd fluiten  
op honderd violen, op honderd luiten.  
Maar kost'lijker is het gefluisterd verhaal  
der vertellende peppels, o! mensentaal!  
Kan u dit niet behagen, kunt ge geen bomen verstaan  
dan zijt ge mijn lief niet, dan moet ge maar gaan!  
Want mijn liefken en ik, wij zullen horen  
het praten van het water, het juichende koren.  
Mijn liefken en ik verstaan muggengegons;  
"slaap maar op 't water, want God is met ons!"  
O m'n lief verstaat ge der bijen gebrom:  
"drink van den honing, God schiep hem erom!"  
En wij varen mijn kind, den Demer op  
het staat nu alzo in onzen kop:  
dat God den Heer ons heeft bereid  
tienduizend en één zaligheid.    
LUC VAN HOEK  

 
PAARDEN.    
Gij zijt mijn paarden, en ik heb u lief, onuitgesproken,  
lijk al wat ruig en al wat sterk is, en gemeend.  
Gij hebt mij lief, het heeft mij lang ontbroken,  
aan het gevoel dat hart en hart vereent,  
wat ik zoolang verwachtte van mijn harts beminden,  
hebt gij zelf aan mij verleend.  
   
Ik lach nu soms, als wij te zamen konden,  
wij zouden lachen om het heimwee van een jeugd,  
om wat er in een mensch al wordt gevonden,  
aan honger en geluk, om liefde, en zooveel,  
dat schrijnend als een wonde,  
mij blijvend heugt.  
   
En ieder heugen moet, en zoo bezwaren,  
tot hij het recht verkrijgt, ‚‚n enkele maal,  
om uit te schreien al het leed van jaren,  
en dan weer man te zijn van rots en staal.  
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Dan is er niets zoo zacht als uwe hals, mijn paarden,  
om aan te huilen, als het niemand ziet;  
uw stom begrepen maakt zoo klein wat ons bezwaarde,  
en zoo vergeefsch, zoo nutteloos, al dat verdriet.  
   
Ik weet het wel, het beste waar', lijk in die ouden tijden,  
ruiter en paard te wezen, gelijk ‚‚n wil, gelijk ‚‚n lijn,  
te stormen op een vijand in, te strijden,  
te winnen of te sneuvelen,  
en dan bevrijd te zijn.  
Maar dat bestaat alleen in dromen,  
het onrecht van de wereld heeft geen aangezicht,  
er is geen kans voor ons, wij kunnen niet ontkomen,  
er is geen ander aarde waar wij zouden wonen,  
hi‚r speelt het lot zich af dat in ons wezen ligt.  
   
En zijn wij dan niet goed te zamen op ons werk?...  
wij worden samen oud en tam.  
Slechts pakt mij telken weer diezelfde drang,  
- een lichte pijn als van een schram,  
een onrust, - als gij hinnikt (hinninkt?) 's morgens om mijn stap,  
lijk ik bij dag en nacht naar iets verlang, naar iets verlang...      
ANDRE DEMENDTS  

 
IN 'T LAGE LAND...    
In 't lage land waar Gorter fluit,  
wat zal mijn lege handen vullen?  
ik zwijmel door een schoon geluid,  
waarin zal ik mijn naaktheid hullen?  
   
ik loop de regenbogen langs  
en glijd door groene zalen, onder  
den spiegel waar de zon op danst,  
ik dwaal van wonder uit in wonder,  
   
maar welk zal mij geheel vervullen,  
zoo zwaar en eivol dat voorgoed  
mijn stortbeekbeenen rusten zullen,  
mijn bloed zal fluistern tot mijn bloed  
   
dat het den zin gevonden heeft  
van dit verrukt en duizlend kringen,  
waar het begin in 't einde zweefd  
van dezen toover aller dingen?  
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mijn mingerief is van de wereld,  
- ach lieve, lieve moedermaagd, -  
die door mijn zinnen feestlijk dwerrelt  
en waar een vreemd verdriet door vlaagt...      
rene verbeeck  

 
SLAPEN GAAN.    
De witte sterren breken  
Door duisternis en wind.  
Ergens begint een kind  
Zijn nachtgebed te smeeken,  
Zijn oogen dicht, en blind  
Gedekt door warme handen.  
En klaar en kalm begint  
in hem een licht te branden.  
Hij draagt waar geen op let,  
In zich uw milde stralen.  
Woordeloos wordt 't gebed  
En zwaar zijn ademhalen.  
Hij slaapt zeer stil, geweld  
Van wind kan hem niet wekken.  
De witte sterren trekken  
Over een sneeuwen veld.  

 
HERINNERING   
Vader, wij hebben nooit gesproken  
over het leven met elkaar,  
gij had het uwe, ik het mijne  
en beiden wisten wij, 't is zwaar  
te leven met een weerloos hart...  
Zoo hadden bˆi we ons toegesloten  
en gingen zwijgend naast elkaar:  
ik heb den weg niet kunnen vinden,  
al lag uw hand steeds voor de mijne klaar.  
En nu gij heengegaan zijt naar dat vreemde  
en voor geen levende bereikbaar land,  
nu breekt mijn vuist eerst hunkrend open  
en zoekt vergeefs uw trouwe hand.  

 
DE KRUISIGING   
Toen klonken kort en hol de hamerslagen  
Op 't folterend kruishout, waar de Christus lag.  
De rechters grimden in een wreed behagen  
En vrouwen kreunden zacht bij iederen slag.  
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'n Jongen schreide -, 'n kinderstem riep "ach!" - -  
Doch van Zijn lippen kwam geen kreet, geen klagen.  
Stil vloeide 't bloed, één-vervig met den dag,  
Stervend den rooden dood van al de dagen.  
   
En traag en zwijgend schuifeldalend tot  
Jeruzalem's vreemd schemerende straten,  
Verward, ontroerd, dacht menigeen aan Zijn lot - -,  
   
En huiverend omziend trof diens blik 't verlaten,  
Scherp silhouet van den gekruisten God  
En wist opeens dat hij dien Man niet haatte.    
jan eekhout  

 
NA DEN REGEN   
Een merel zingt in het gewasschen blad  
en zijn gejubel drenkt het schoone leven  
in dieper glans: de stille bloemen beven,  
de kelken dronken gulzig van het nat,  
zij staan nog in verrukking opgeheven.  
   
O God, die alle schepsels hebt gegeven,  
waarom ik zooveel keeren vruchteloos bad,  
zend mij Uw regen, leg het mulle pad  
waarin mijn voeten hulpeloos steken bleven  
weer effen, - maak mijn klamme voorhoofd nat,  
en hoed mijn hart stil als een kelk geheven,  
tot Gij het met Uw klare licht omvat.  
 
 


