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ER zijn woorden,  
die doen leven... 
Gedichten-teksten ter bemoediging !
Een uitgave van de H.H. Engelbewaarders  
Badhoevedorp - augustus 1998 !!
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Beste Lezer(es), !
Deze uitgave met teksten en gedichten is een poging om wat lichtpuntjes te brengen 
als het leven tegenzit. Graag citeer ik de schrijver die zegt: "In ons leven is er vaak 
veel wat zorgwekkend is. Soms zijn er zoveel problemen dat wij nauwelijks weten hoe 
wij hiermee om moeten gaan. Nog vaker zijn wij verstrikt  in de alledaagse zorgen die 
ons veel kracht kunnen kosten. 
Net op zulke momenten hebben wij het woord nodig van een mens, die ons met zijn 
levenservaring verder kan helpen.  
Maar woorden kunnen slechts wegwijzer zijn. De weg moeten wij zelf vinden. De 
dagelijkse beslommeringen achter ons laten en grote gedachten denken, wil zeggen: 
ons niet verliezen in datgene wat ons slechts momenteel vasthoudt en zorgen maakt, 
maar ruimte scheppen voor een groter geheel. 
In de mate dat ons dat lukt, vinden we innerlijke rust die ook op anderen afstraalt."  
Daarom gaan een aantal gedichten in dit boekje over taal, over de kracht van de 
woorden en het lied. Graag wens ik u veel leesplezier en inspiratie om te putten uit de 
woorden van dichters en schrijvers.... !

pastor John Hacking !!
Er zijn woorden die doen leven !
Er zijn woorden die doen leven 
en dat zijn onschuldige woorden. 
Het woord warmte, het woord vertrouwen, 
liefde, rechtvaardigheid, 
en het woord vrijheid, 
het woord kind 
en het woord vriendelijkheid. 
En bepaalde bloemennamen 
en bepaalde vruchtennamen.  !
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Het woord moed en het woord ontdekken. 
En het woord broer en het woord kameraad 
en bepaalde namen van landen en van dorpen 
en bepaalde namen van vrouwen, mannen  
en vrienden... 
                                                   Paul Eluard !
 't Geloof dat ik het liefste zie !
't Geloof dat ik het liefste zie, 
zegt God, dat is de hoop. 
Geloven: dat verbaast me niet; 
dat is niet zo verrassend.  
Liefhebben, zegt God, verbaast me niet;  
dat is niet zo verrassend.  
Maar hopen, zegt God, dàt verbaast me.  
Ik ben geheel verrast! 
't Geloof, dat is een trouwe echtgenote.  
De liefde is een moeder, vurig en ruimhartig.  
Maar de hoop, zegt God, dat is een heel klein prutsmeisje, 
altijd weer opnieuw geboren, met Kerstmis. 
Op stap, bij haar twee grote zussen aan de hand, 
zo gaat dat kleine meisje hoop.  
En midden tussen haar twee grote zussen lijkt het,  
of zij zich trekken laat... 
Maar in feite laat zij de twee anderen lopen; 
zij trekt ze vooruit... 
Alles wat aanvangt, heeft een kracht, 
nieuw en fris als de dageraad, 
jong en vurig, met een elan, een primitiviteit, 
een onherhaalbare geboorte.  
Dat kleine meisje hoop 
begint altijd weer opnieuw. 
                                                 Charles Péguy !
Als de zalm !
Wanneer alles diep van binnen pijn doet 
en je alleen, tegenover je eigen beeld. 
ziet dat het vervormd is door 
onbekende spiegels 
wanneer dingen voor je schaduw wijken 
wanneer je woord dat van een ander lijkt 
en je hartslag uit je lichaam vlucht 
wanneer je handen ver van je weg zijn 
en je de afdruk van je voeten niet herkent 
wanneer je het gezicht dat nadert 
bent vergeten 
wanneer je niets meer waarneemt dan  
dode buitenkanten 
ga dan 
als de zalm !
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tegen de stroom in 
met alle razernij van je woede. 
Wanhoop niet 
het water zal de stenen breken. !
                                           Chileens gedicht !
Mijn bestemming !
Mijn bestemming, eens zal ik haar kennen 
eens zal ik vinden mijn rust 
dan vul ik mijn geest met gezang 
en hoef ik niet langer gebogen te gaan !
Vol van hoop is mijn hart 
dat te rechter tijd mijn redding komt 
en aanbreekt de dag dat ik oog in oog 
zal staan met mijn bestemming !
En als tot dit einde te komen 
mijn binnenste wanhopen mocht, 
van één vonk zal het al stralen 
tot een licht op mijn pad. !
En vonken zullen volgen 
groeien tot een vuur 
en als licht zullen ze dagelijks stralen 
en lichten en groeien. !
En uit die punten van mijn gedachten 
die zich zamelen tot kudden 
neem ik mijn letters 
en die worden tot woorden. 
                                                      Rav Kook !
Stilte !
Altijd blijven er woorden over, 
sluit ik mijn ogen, nog is 
er licht, zwijgt de nacht, je 
stem blijf ik horen. !
Hoe dichtbij je bent, nooit reiken 
mijn handen ver genoeg, 
alles blijft altijd beginnen, 
ik kom altijd achteraan. !
Nee, niet altijd, soms houden 
wij samen in, er valt zon 
op onze handen en daarin  
beloven wij elkaar. !!
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Meer is nooit nodig, altijd 
wordt dit vervuld, met alle 
woorden die overblijven, spreken 
wij samen de stilte. 

G. Smit !
Ballade van de woorden !
Het was een nacht waarin ik sliep 
het was een nacht van dromen 
toen iemand mij bij name riep 
dat ik, maar waar? moest komen. !
Ik heb aan 't raam mijn oor gelegd, 
ik hoorde wind en bomen. 
Geen stem heeft mij de plaats gezegd 
waar ik ooit aan zou komen. !
Ik ben gegaan, op woorden uit, 
ik kocht er duizend zeven 
zij klonken snel en laag en luid 
ook zacht en om het even. !
Een vroege morgen, ver van her, 
een dag op dood en leven 
heb ik in boeken van papier 
die woorden opgeschreven. !
Ik liet ze daar, ik ben gegaan 
om één nieuw woord te vinden  
het kortste eind, de lange baan 
onder de groene linden, !
een rechte straat, een kromme sloot 
gehold gefietst gevaren  
maar alle woorden klonken dood 
alsof ze stenen waren. !
Een stemmenwirwar in de lucht 
een rots van dove oren 
een hemelpoort van loos gerucht 
een omgestortte toren. !
Een landschap uitgewoond en zwart 
o verre plaats verzwegen 
met zeven lampen in mijn hart 
zal ik nog duizend wegen !
zal ik nog gaan tot waar jij bent 
de droom mij meegegeven 
de stem die mij bij name kent  
tot waar de woorden leven. !
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Het was een huis waarin ik sliep  
waar zeven lampen hingen. 
Ik droomde dat een woord mij riep. 
Ik hoorde mensen zingen. !
Jij die in mij woont !
Jij die in mij woont 
met de kracht als van een opspuitende bronwel, 
vol sprankelend, levengevend water. !
Ik heb het  tot mijn schade en schande  
klaar gekregen (wie laat nu het meest vrij?) 
om jaar na jaar stenen te verzamelen 
en daarmee die bronwel in mij te begraven !
onder puin en gruis en eigen drukdoenerij. !
Ik moet Jou weer opgraven in mij, 
opdelven in mijn diepste diep, 
het schilderijtje van mijn wezen, mijn gelaat 
grondig laten restaureren van jarenlang vuil. 
Jij hebt er Jouw gezicht in uitgetekend, 
daar waar Jij verblijf houdt, diep in mij. !
Wanneer krijg jij het klaar 
om Jouw beeltenis in mijn wezen 
weer van blijdschap te laten stralen 
in dat verfrissend, opspattend bronwater, 
daar diep, heel diep in mij verborgen? !
Kom, trek me naar binnen, 
blijf kloppen aan de poort 
want ook mijn oren zijn doof geworden, 
blijf schijnen in de nacht 
want de blindheid van mijn ogen is bijna totaal. !
Kom, delf op mijn ware gelaat, 
maak mij mooi, 
maak van mij Jouw liefste mens, 
ik kan niet meer zonder Jou, 
Jij die woont in mij, 
opborrelende Minnekracht 
wassend water dat leven doet. !
Kom, leef je uit in mij. 
                                                     Ruusbroec !
Nu ik ben aangekomen op de plaats !
Nu ik ben aangekomen op de plaats !
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waar het zal moeten zijn waar ik van zing, 
Ik ben een vijver zonder rimpeling 
met alle hemelen in mij weerkaatst. !

G. Achterberg  !
De tranen !
Als jullie kalmte brengen na zoveel beroering, 
als jullie mijn kwetsuren met vergetelheid bedekken, !
als jullie zachtjes mijn wonden wassen, 
o, tranen, dan stroom! !
Maar als jullie, zoals toen, verscheuren 
en knagen aan een reeds gepijnigd hart, 
vergroot dan niet de smart, spaar mijn oogleden, 
o tranen, laat me met rust.! !
Ja, laat me met rust! Mijn pijn wordt steeds schrijnender. 
Jullie hebben lang vervlogen dromen weer opgeroepen, 
heb medelijden! Gun mijn stervende geest de rust! 
Tranen, stroom niet, stroom niet! !
Gaan !
Ik zal gaan 
o met genoegen zal ik gaan 
met diepe vreugde en trompetgeschal 
ik zal gaan !
Als jij roept zal ik gaan 
mijn werk mijn eten en mijn handen 
zal ik laten staan 
als jij roept zal ik gaan !
Als jij roept in de morgen 
in de middag in de avond 
in mijn dromen in mijn waken 
als jij roept zal ik gaan !
Ik zal gaan 
al breken ze mijn benen 
al moet ik kreupel gaan 
engelen binden dan mijn wagen 
vleugels aan !
Ik zal gaan !

R. Campert !
Een traan !
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Een traan die altijd in je ogen staat 
en die niet langs je neus je leven uitgaat 
is een traan die een gegeven is !
is een traan die 'n deel van je leven is. !
Maar een lach die uit zo'n traan geboren is 
is een lach die van verre te horen is 
is een lach die van binnen naar buiten is 
is een lach die toch nooit meer te stuiten is. !

Liselore Gerritsen !
Sta even stil !
Sta even stil 
draai niet om 
en kijk ook niet vooruit 
tel de seconden 
niet de uren 
adem in en uit. !
Sta even stil 
en leg je armen 
langs je eigen lijf 
voel je voeten 
op de aarde 
want dit is je verblijf. !
Sta even stil 
en weet het weer 
leg het nooit iemand uit 
aan liefde 
is niets uit te leggen 
adem in en uit. 

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

J. den Ouden !
Met grote letters !
Met grote letters wil ik schrijven: 
"Liefde is het hart van het heelal". 
Onzin, iets voor Dante...liefde is 
bij elkaar zitten, zwijgen, 
willen zeggen wat je al lang 
weet en toch niet zeggen kunt, 
zuchtend opstaan, heen en weer lopen, 
spelen met de voet van een glas. !
Weten: ze heeft verdriet en 
er niets aan kunnen doen, angst 
zien, onrust, toch blijven waar 
je bent, uit het raam kijken, 
een hand leggen op een knie, 
de klok horen tikken, gekraak 
op een vreemde plek in het huis, 
samen opruimen iets dat viel. !
Denken aan leven, dromend 
van een sterfbed met je hand 
in dezelfde, die je nu streelt, 
mijmerend lopen op een heidepad, 
diezelfde vogels weer, overal 
ruimte, ademhalen, in grote 
ogen kijken en voor altijd weten: 
liefde is het hart van het heelal. 

Gabriël Smit. !
Troost !
In handen ben ik 
met gevoel om te strelen 
in handen ben ik: 
troost is mijn naam !!
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achter ogen kijk ik 
in harten van mensen 
achter ogen kijk ik: 
troost is mijn naam !
door oren hoor ik 
het verdriet en de vragen 
door oren hoor ik: 
troost is mijn naam. !
van mensen leef ik: 
hun verstaan en begrijppen; 
van mensen leef ik: 
Troost is mijn naam. !

Annelou Koens !
Maak ons stil  !
Maak ons stil dan als het suizen van de nachtwind 
in het donker gras, 
een verre zomernacht  
een man lag wezend in het gras 
en hij verstond uw komen  
maak ons stil 
als het suizen der geheimen in ons bloed. !
Maak ons stil als het trillen, 
licht en sterk, 
van een kabel die gaat breken. 
zo trilt een dolk in hout. 
Zo trilt ons hart 
wanneer Gij nadert. !
Maak ons stil dan 
als het sterke dringen 
van het goed verdriet, 
dat door ons leven trekt !
in fijne nerven, 
maak ons stil 
als het branden van tranen, 
dat zwak maakt en wankel, 
van geluk. !
Maak ons stil dan 
als het sidderend rechtstandig zweven 
van een vlam  
zuiver staat zij, 
bloem van pijn, 
verslonden in het hoge feest der vernietiging  
wij allen wachten in het donker, !
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Vreemdeling, 
tot Gij ons terugneemt in Uw branden, 
U alleen behoort ons hart. 

J. van Schagen !
Jij bent de lens !
Jij bent niets dan de lens in de lichtstroom 
je kunt ontvangen, geven en bezitten  
zoals de lens het licht ontvangt, 
geeft en bezit, 
meer niet. 
Licht zijn 
of in het licht zijn, 
zelf niets meer zijn, 
zodat het licht geboren kan worden, 
zelf niets meer zijn, 
zodat het geconcentreerd en verspreid kan worden. !
                                      D. Hammarskjöld !
Om aan te komen !
Om aan te komen op het punt 
dat je nu nog niet kent 
ga langs de weg die heet 
weg van de onbekende  
om te bezitten wat 
je nu nog niet bezit 
ga langs de weg die heet 
weg van bezitlozen  
om aan te komen op de plek !
waar je nu nog niet bent  
ga over de weg 
waarover je nu nog niet gaat  
en wat je niet weet is 
het enige dat je wel weet  
en wat je nu bezit is 
wat je niet bezit  
en waar je nu bent  
ben je niet !
De vrijheid smaakt naar pijn !
De vrijheid is voor de mensen 
de vrijheid bestaat in taal 
de vrijheid is voor de mensen 
wij spreken elkander toe !
met vogels valt niet te praten 
de maan is koud als een vis !
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met vogels valt niet te praten 
zon is een zwijgzaamheid !
maar mensen worden geroepen 
elk aan zijn eigen naam 
maar mensen worden geroepen 
ter zake van ja en nee !
er zijn er niet veel die zeggen 
wij delen dezelfde tijd 
er zijn er niet veel die zeggen 
wij breken hetzelfde brood !
de meesten willen alleen maar 
een uurlang hetzelfde bed 
de meesten willen alleen maar 
een uurlang elkaar te lijf !
zij zeggen mijn brood en mijn adem 
ze slikken de woorden in 
zij zeggen mijn brood en mijn adem 
zij eten en slapen alleen !
ik heb in mijzelf gesproken 
ik ademde enkelvoud 
ik heb in mijzelf gesproken !
en nu zijn de anderen dood !
want vrijheid is voor de mensen 
wat lucht voor de vogels is 
en vrijheid is voor de mensen 
wat water is voor een vis !
en vrijheid bestaat in woorden 
die brood geworden zijn 
stemmen die zijn gebroken 
en bloed dat is vergoten 
de vrijheid smaakt naar pijn. !

Guillaume van der Graft 
  
Mens en mens !
Ben jij mijn schaduw 
als de zon haar hitte spreidt? 
Ben jij mijn steunen stut 
wanneer mijn voet uitglijdt? 
Ben jij mijn hulp, mijn wederwoord 
dat mijn geluk bekoort!? !
Ik ben het antwoord !
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waar jij telkens weer om vraagt. 
Ik ben er altijd bij 
als jij je dragen laat. 
Ik ben voor jou een schaduwbeeld 
dat zonder jou niet bestaat. !
Als in een spiegel 
tonen jouw ogen mijn gezicht. 
Om jou bewogen 
tonen mijn ogen jouw gezicht. 
Leven is licht. !
Zuster en broer !
Mijn kleine zuster heet stilte,  
mijn grote broer heet alleen.  
Allebei hebben grijze ogen,  
daar vliegen duiven doorheen. !
Ze hebben samen een kamer  !
in het oudste deel van de stad.  
Ze dromen of schrijven gedichten  
en af en toe vragen ze wat. !
Als ze 's morgens naar hun werk gaan,  
zijn ze beiden een beetje bang;  
ze treuzelen tot ze te laat zijn  
en raken in het gedrang. !
Met andere dames en heren  
zitten ze op een kantoor,  
verrichten ze handelingen  
zonder te weten waarvoor. !
Ondertussen dringen de duiven  
aan de binnenkant van hun oog,  
ze trekken en rukken en  bijten,  
maar ze mogen niet los, niet omhoog. !
In de avond, terug op hun kamer,  
doen ze elkander verslag.  
Wat ze verzwijgen  de duiven   
spreekt uit hun oogopslag. !
Van tijd tot tijd dringen geluiden  
uit de diepten van het huis tot hen door:  
het paren van mensen en dieren,  
hardop dromen, een vuist, een verhoor. !
Dan kruipen de twee onder tafel,  
de armen om elkaar heen,  !
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mijn kleine zuster stilte  
en mijn grote broer alleen. !

Ed. Hoornik  !
Evenwicht !
Wij gaan 
ieder voor zich 
de smalle weg 
over de hoofden der doden 
bijna zonder angst 
op de maat van ons hart 
als waren wij veilig, !
zolang de liefde 
niet aflaat. !
Zo gaan wij 
tussen vlinders en vogels  
in verbazingwekkend evenwicht 
naar een morgen van boomtoppen 
groen, goud en blauw 
en naar het ontwaken 
van beminde ogen. 

Hilde Domin !
Bouw een huis voor mij... !
De wind die de bloemen kamt 
en die van bloesems vlinders maakt, 
die duiven laat opsteigen uit oud papier 
in de krochten van Manhattan 
hemelwaarts, tot aan de tiende verdieping, 
die de trekvogel tegen de wolken 
krabbertorens verplettert. !
De wind komt, de zilte wind, 
die ons voortdrijft over zee 
en ons neerwerpt op een strand 
als kwallen 
die weer worden weggespoeld. 
De wind komt. 
Houd mij vast. !
* 
Ach, mijn licht lichaam van zand, 
gevormd naar het eeuwige beeld, maar 
van zand. 
De wind komt 
en neemt een vinger mee, 
het water komt !
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en maakt rimpels op mij. 
Maar de wind 
legt mijn hart bloot 
die tjilpende rode vogel 
achter mijn ribben 
en schroeit de huid van mijn hart 
met zijn salpeteradem. 
Ach, mijn lichaam van zand! !
Houd mij vast 
houd 
mijn lichaam van zand. !
* 
Laat ons landinwaarts gaan 
waar kleine kruiden de aarde verankeren. 
Ik wil vaste grond, 
groen, geknoopt van wortels 
als een mat. 
Zaag om de boom,  
raap stenen 
en bouw een huis voor mij, !
Een klein huis 
met een witte muur 
voor de avondzon 
en een waterput voor mijn mond 
om die te spiegelen, 
opdat hij niet  
als op de zee 
zichzelf verliest. 
Een huis 
naast een appelboom 
of een olijf 
waaraan de wind 
voorbij gaat 
als een jager, wiens jacht 
ons  
niet geldt. !
Bidden om toekomst !
Er is voor wie het weten wil 
een weg naar toekomst uitgezet 
langs palen onder 't maaiveld van het leven. 
Het pad naar morgen maakt me stil, 
maar diep in het leven ingebed 
worden hoop en richting ons gegeven. !
Rond middernacht als alles donker is 
daal ik de trappen af naar ons verleden. 
De diepe kerkers zijn nog zonder licht !
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Ik schuil een wijle; in een vensternis 
heb ik gehoopt, heb ik gebeden? !
De poort naar morgen voelt niet langer dicht. !
In stil gebed is er die Ander. 
Juist dan ervaar ik diep verbond; 
op tonen van de leegte valt de stilte in. 
God en mens gaan met elkander; 
waar ik mijn diepste wortels vond 
ligt gisteren naast nieuw begin. !
Toekomst !
Waarom moet toekomst eruit zien als een geëffend pad? 
Gods toekomst is een kruisweg. 
Langs de kant van de weg staan teksten als: 
Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, 
wie zijn leven  daarentegen  wil verliezen, zal het vinden. 
Toekomst is verleden 
Winst is verlies 
Dood is leven !
Je weet niet waar je uitkomt 
als je je laat leiden door die mens. 
In elk geval bij je eigen bron,  
waaruit je kracht kunt putten om nieuw mens  te worden  
en anderen meer mens te maken. 
Eerder bij de arme dan bij de rijke. 
Niet bij de grote, maar bij de kleine; 
niet bij de sterke, maar bij de kwetsbare. 
En tenslotte: niet bij de dood, maar bij het leven. !
Gezien zijn leven, gezien het verleden, 
op weg naar een goede toekomst. !
De dromen voor de toekomst zijn als regen; 
de verdamping van onze wensen die we opzenden naar 'boven' 
Ze komen terug als regen die we opvangen, 
met onze eigen handen. !
De toekomst is niet meer wat zij geweest is. 
De toekomst is wat geweest is 
en wat daaruit worden kan. 
Een sprong in het duister. 
Een sprong in het licht. !!!
Men zegt van de liefde  !
Men zegt van liefde dat ze zacht is,  !
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als een lief, een teder woord.  
Men zegt van liefde dat ze hard is,  
en zo vaak het geluk vermoordt.   !
Men noemt haar hunker en verlangen,  
men noemt haar redder in nood.  
Ik zeg dat liefde als een bloem is,  
waarop de zon haar stralen strooit.   !
Ze is het hart zo bang en breekbaar.  
Zo wankel en zo broos. 
 Ze is de droom, bang voor 't ontwaken  
omdat ze dan de waarheid hoort.   !
Ze wacht op wie haar nu wil plukken,  
op wie haar tranen steelt,  
zo bang om vroeg te sterven,  
voor ze werkelijk heeft geleefd.   !
En is de nacht zo koud en eenzaam.  
Duurt het wachten veel te lang,  
denk dan maar dat geluk alleen is  
voor wie er hevig naar verlangt.   !
Denk dan maar dat bittere winters  
en dikke lagen sneeuw.  
Nog nooit hebben verhinderd  
dat de roos hen overleeft.     !
Op het grasveld van de liefde    !
Op 't grasveld van de liefde  
is 't niet zo gunstig wonen  
om zoveel groen te verdragen  
moet je zelf groen genoeg zijn  
zodat je zelf opgewassen bent  
tegen te felle zon en regenbuien  
om over het onweer niet te spreken  
want dat is nog 't allerergste   !
Op 't grasveld van de liefde.   !!
De storm van jaloezie is grenzeloos  
het uitzicht op de toekomst eindeloos  
de hitte van de hartstocht hopeloos  
maar nergens is de morgen mooier  
nergens zingen de vogels beter  
en nergens geeft de maan meer licht dan   !
Op 't grasveld van de liefde.  !!
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Wij, u, ik, liefste, vreemde !
Wij u, ik, liefste, vreemde, 
alIe personen waar we doorheen gaan, 
waarin we beurtelings ontstaan, 
wat zijn we? verlorenen, ontheemden? !
in wat we doen, dag in dag uit, 
daarin zijn we maar nauwelijks 
onszelf, want waar zijn we, kouwelijk 
op zoek naar anderen, naar geluid? !
hoe zouden we ons onbeschreven 
kunnen openen, hoe ons tonen 
tussen het dagelijkse, blinkend ongewoon !
worden, al was het maar even? 
hoe gelukkig en ongelukkig wonen 
in jezelf en in anderen, hoe leven? !
hoe moet je zeggen dat je bang 
bent, bang voor het lege, 
voor wat in de grote lucht is verzwegen, 
voor een seconde van eeuwen lang? !
en hoe te spreken van het goede 
dat we geluk noemen, ontroering, 
die zachte voering van het vermoeden? !
geen woord is er voor. 
geen woord is er voor. !
Waarover zal ik zingen !
Waarover zal ik zingen  
over regenjassen  !
over het lover van geboomte  
of zal ik van de liefde zingen !
Waarover zal ik zingen  
over vliegmachines blinkend aluminium  
in de zon en blauwe lucht  
of zal ik zingen over de liefde !
Over auto's  
over steden en historie  
of zal ik zingen over de liefde !
Over vele vreemde dingen  
over de gewone  
of zal ik zingen over de liefde !
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!
Over bloemen  
over water  
over mooie dingen  
of wat droevig is  
of zal ik zingen over de liefde !
Over tabak en vriendschap  
over geur en wijn  
over schepen zeilen meeuwen  
over ellende  
over de ouderdom  
over de jeugd  
of zal ik zingen over de liefde !

Jan Hanlo !
Iemand zingt !
Iemand zingt  
uit angst tegen angst !
Iemand zingt  
uit nood tegen nood !
Iemand zingt  
uit de tijd tegen de tijd !
Iemand zingt  
uit het stof tegen het stof !
Iemand zingt  
van de naam  
die namen naamloos maakt !

Erich Fried !
Tranenspel !
Zoveel onvergoten tranen 
zeeën van verdriet !
Huilen is de sleutel 
tot de ziel !
Slechts hij die huilt 
zal worden gered !
en de  
anderen? 
die zijn er niet! !!
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Taalhuis !
Wij wonen in het huis van de taal 
wij leven van de woorden 
zij zijn ons dagelijks brood. 
 Wij worden gedragen door ons spreken 
en wij zoeken partners voor een gesprek 
zelfs God wordt in ons spreken betrokken 
hoewel de stilte zijn handelsmerk is  
Wij maken ramen en deuren 
gaan in en uit ons huis 
 de wereld krijgt kleur   
herinnering en toekomst vallen samen 
wij zien wat we reeds wisten 
voortdurend zijn wij echo 
van een spreken dat ouder is. 
De taal geeft ons niet alleen wonen 
ons leven hangt ervan af 
want wat zouden dood en leven zijn 
als wij er geen namen aan gaven 
als wij hulpeloos stamelen 
zonder houvast aan woorden 
zonder horizon van verstaan 
zonder afgrond als bedreiging aan onze voeten !
zonder nacht en dag 
zonder zien in lagen, en weten dat het altijd zo zal zijn? !
Avondtijd !
Bleek geworden is mijn levenslust... 
ik viel zo eenzaam op de aarde 
van waar ik kwam, heeft nooit een mens geweten, 
alleen jij, opdat ik verenigd eens met jou zal zijn. !
Ik ben door inhammen ver omgeven, 
en elk ding ervaar ik in het schuim. 
De mens, die mij als vijand tegemoet treedt, vervalt! 
En ik weet slechts van hem in dromen. !
En zo beleef ik de schepping van deze wereld, 
op aarde reeds ontkomen aan haar schaal. 
En jij de ster die hoog uit de hemel valt 
begraaft zich diep in het dal van mijn hart. !
De avondtijd verdonkert sterk mijn bloed  
dooradert vol kwellingen mijn vermoeide ziel. 
Naakt stijgt ze weer uit de voorwereldlijke vloed 
is angstig, dat ze lichamelijk hier op aarde zou ontbreken. !
En wat de dag nog voordat hij ontwaakt, 
verzuimde morgenroodachtig te beleven, !
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reikt hem het droomende beeldenspel der nacht 
in enkel kleurrijke weefsels. !
Verre handen brengen mij naar huis 
uit gele sikkels een vroom boeket. 
De wijzer wandelt langzaam om  het cijferblad 
de zonnewijzer, die goud van mijn leven had. !
Zij gloeit door het kloppen bewaakt 
en luidt tussen nacht en middernacht... 
Daar wij ons zagen in het raadselachtige uur  
jouw mond bloeit duizendschoon op mijn mond. !
Al mijn levenslust vervloeide 
in het donkere gewaad met de avondtijd. 
Ik zocht zonder ophouden een hemel waar... 
Alleen in de openbaring is de weg tot hem niet ver. 

Else LaskerSchüller !
Camino !
Leven is op weg zijn, 
bergen beklimmen, waden door rivieren 
bloemen plukken bij maanlicht. 
dwalen door eenzaamheden en woestijnen, 
een kaars branden tegen de storm, 
oplopen met anderen of hen dragen, 
brood delen en vieren in de nacht. !
Leven is pelgrimeren, 
een tijdlang werken aan de weg, 
een brug bouwen over zwart water, 
rovers verjagen en duivels, 
waken en bidden met zieken, 
doden begraven bij de kapel. !
Nooit raken pelgrims thuis: 
'vreemdelingen' vestigen niet. 
wanneer zij eindelijk aankomen, 
weten ze wat ze vermoeden: 
de weg is het doel  !
Kies dan het leven !
in de pijn die 
de spiegel je doet 
liggen kiemen van 
wedergeboorte !
jij bent de kracht 
jij geeft richting 
je kunt naar de hemel !
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sprankelen of naar de 
aarde vloeien !
de hemel kan wel even 
zonder je - die heeft 
je zelf gezonden 
de aarde snakt naar 
de vruchtbare druppels 
van aandacht en dauw !
kijk de mensen aan 
er is vraag naar je !
kom terug uit je hemel 
waar lucht zich spiegelt 
op aarde waar 
we je nodig hebben. !

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

Ellen Warmond !
Roeping !
Je kunt de eerste toon zijn in een lied 
waardoor alle grenzen vergeten worden 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer de toon amper klinkt 
wees niet bang. !
Je kunt die eerste vonk zijn voor een vuur !
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dat alle wapens tot ploegen omsmelt 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer de tegenwind je striemt 
wees niet bang. !!
Je kunt de eerste graankorrel zijn op een akker 
die alle handen vullen zal met brood 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer het land vol stenen zit 
wees niet bang. !
Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron 
die in de woestijn levensliederen zingt 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer de wolk nog zwijgt 
wees niet bang. !
Je kunt de eerste pas zijn voor een dans 
die alle voeten leidt naar onze God 
wees niet bang 
wees niet bang 
ook wanneer je voet nog struikelt 
wees niet bang. !
En dan nog dit... !
Als je in mensen geloofd hebt 
die het af lieten weten: 
ga dan toch door te geloven. !
Als je op een wonder gehoopt hebt 
dat niet is gebeurd: 
ga dan toch door en blijf hopen. !
Als je een spoor van liefde wilde nalaten 
dat werd vertrapt: 
ga dan nog verder met liefde. !
Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt, 
droom verder 
tot aan de morgen! 

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

Franka Klein !
Het wonder !
Het wonder van het licht? 
Je moet er hard voor werken 
om weer een weg vooruit te vinden 
en niet alleen maar achterom te zien. !
Het wonder is zo teer. 
Je moet er zo behoedzaam over spreken. 
't Verdraagt geen grote woorden: 
met pijn wordt het geboren. !
Wees eerlijk: er is geen geboorte 
zonder weeën, de wanhoop 
en het niet meer weten. 
Licht wordt in de duisternis geboren. !
Maar wie die weg durft gaan, 
de eenzaamheid, de pijn doorstaat, 
in de nacht blijft hopen op het wonder, 
zal zien: het hoge licht van God. !

Hans Stolp !
Denken !
Door kleine gedachten die iemand ergeren 
heengaan, je een weg zoeken, 
tot de grote gedachten die iemand kunnen sterken !
Grote gedachten komen 
steeds uit de diepte van het hart !
Elke morgen biedt de kansen  
van een hele dag !
De tijd duurt lang genoeg  
voor degene die haar wil gebruiken  !
Menigeen weet helemaal niet  
wat in hem leeft,  !
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en waartoe hij in staat is,  
totdat hij 
aangesproken wordt  !
Iets graag doen  
maakt elke last lichter !
Wat je voortdurend kwelt,  
laat het achter je.  
Wat je zijn wil,  
ligt voor je  !
Wordt helemaal stil.  
Dan ben je als iemand  
die door een hoog venster  
de hele wereld ziet  !
Wie diep nadenkt  
over zijn eigen leven   
zal gelaten zijn werk doen  !
De beste weg om  
tot een grote volkomenheid te geraken,  
is meestal deze,  
om  in de kleine dingen  
alle moeite te doen  !
Er is meer moed voor nodig  
om van mening te veranderen  
dan haar trouw te blijven !
Als je lichtvolle dingen denkt,  
trek je lichtvolle dingen aan  !
Elk nieuwgeboren kind  
brengt de boodschap,  
dat God zijn vertrouwen in de mensen 
nog niet verloren heeft  !
Elk geloof is een opgave  !
Wij kunnen slechts  
dat bewerkstelligen  
wat we in ons zelf  
hebben bewerkstelligd !
De kleine daden veranderen de wereld !
Vrede kun je slechts hebben als je haar geeft  !
Een mens liefhebben wil zeggen:  
voor die mens tijd hebben !
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!
De overvloed is vaak niets  
tegenover de ervaring  
om met lege handen toch nog 
nodig te zijn  !
Als door één mens  
een beetje meer goedheid  
en liefde,  
een beetje meer licht  
en waarheid in de wereld was,  
dan heeft zijn leven zin gehad !
Het leven van een gouden boom !
Ga in de stilte, 
want in de stilte rijpen de dingen. 
In de stilte bereik je de hoogte, 
in de stilte wordt je opnieuw geboren, 
omgevormd en vernieuwd. !
De stilte is goddelijk: 
in haar heeft alles zijn oorsprong. !
In de stilte wordt dankbaar, dankbaar voor alles. !
Ken de zegeningen in je leven 
en weet: 
mijn liefde heeft geen begin en geen einde, 
mijn overvloed is zonder grenzen. !

E. Caddy !!!
Ringen !
Een boom trekt zijn jaarringen, 
hoe ouder hij wordt, des te wijder; 
en wanneer men hem velt, zo ziet men, 
dat de laatste ring de meest wijde is. 
Zo moet het ook bij onze levensboom zijn. 
Hoe ouder wij worden, des te wijder, 
liefdevoller, geduldiger en hoopvoller 
moet ons hart worden. 

E. Frommel !
Geleefde jaren !
Jaren zijn stof van sterren 
ernstige donkere 
vreugdevolle lichte !
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snel 
vluchtig 
spoedig 
verdwijnend !
Samen een bundel licht !
niet zoveel 
niet zo zeer 
een enkeling !
Kostbare geleefde jaren !
veel meer dan je vermoedt 
veel meer dan je weet !
nog voor je !
levensvolheid !
en altijd weer opnieuw 
vlucht van vonken 

H. Feldhege !
Tijdspanne !
Alles is tijdelijk 
vergankelijk,  !
ons leven staat op lemen voeten 
alleen wij zijn ons dat weinig bewust, 
wij doen alsof wij ruimte en tijd kunnen beheersen, 
en alleen, als wij ons bedreigd voelen  
door ziekte, ongeluk of een crisis  
houden we in en worden gewaar, 
hoe begrensd en verwondbaar wij in ons bestaan zijn. 
Daarom ga behoedzaam met jezelf om 
en heb een fijne intuïtie voor al het breekbare leven. !
Slechts aan de grenzen van ons leven houden we halt 
en worden we gewaar hoe begrensd 
en kwetsbaar wij zijn. 

M. MeyerLanger !
Eeuwig heden !
Huidige tijd en vergane tijd 
zijn misschien aanwezig in komende tijd 
en de komende tijd is aanwezig in vergane tijd. 
Is alle tijd voor eeuwig heden, 
wordt alle tijd onverlosbaar. 
'Wij hadden kunnen zijn' is een abstraktie !
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en blijft als onwrikbare mogelijkheid bestaan 
alleen in de wereld van de speculatie. 
'Wat had kunnen zijn' en 'wat geweest is' 
verwijzen maar een steeds aanwezig einde. 
In de herinnering klinken voetstappen 
door de gang, die wij nooit betraden, 
tegen de deur naar de rozentuin, 
die wij nooit hebben geopend. Zo weerkaatsen 
mijn woorden terug in jouw geest. 

T.S.Eliot !
Loslaten !
Loslaten en opgelucht adem halen. 
Loslaten 
en opgelucht je openen. 
Loslaten en weten. 
Loslaten 
en vrij worden. 
Vrij voor het wezenlijke, 
voor het onuitsprekelijke, 
voor het alles overstijgende, !
voor het oneindige, 
dat in het ademhalen 
in het loslaten 
geboren wordt, 
om licht te worden. 

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

!  28



Boom, langzaam uitspreken, maar nog niets 
in mijn dorre denkhoofd, achter mijn raamogen 
nog geen reikende long van groen, geen stromen 
van blad, geen geheim van licht vogelvertier. !
Denken, denken, naar binnen kijken, uitzien 
over herinnering, gierig op dromen, 
de eerste keer volkomen willen terughoren 
maar nergens antwoord, geen leven te zien. !
Sla takken door mijn ogen, word knoppen 
in mijn vingers, ga open, groei een bos 
in mijn borst dat nooit zal verdorren, !
een hemelzee levend groen voor al wie 
sterft van overal steen, sla lover los !
opdat ik kan geloven wat ik zie.   Gabriel Smit !
Zandkorrel !
De aarde schuilt in een korrel zand, 
het heelal in een bloemblad puur, 
de oneindigheid in de palm van uw hand 
en de eeuwigheid in een uur. !

W. Blake !
Soms moet ik !
Soms moet ik van de dingen rondom 
leren wat leven is en wat 
ikzelf ben: een glas, 
er moet uit mij gedronken worden 
door een mens, alle mensen, een god. 
Of een stoel: ik moet rust geven, 
een lichaam moet in mij vermoeidheden 
uitstromen, soms ook rechtop 
zitten en luisteren naar een heldere stem, 
een hand op mij leggen en spelen, 
gedachteloos, niets dan 
 afwezig  een hand. 
Zo willen de dingen spreken, 
luister ik naar licht 
dat wordt opengeslagen. 
Niets heb ik te vragen, 
ogen dicht. !
En buiten huis en kamer 
gaat de binnenstem verder. Soms 
het zwijgende licht van een wolk: 
ik moet langzaam aandachtig !
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zijn. Ik houd zoveel 
van het gras: ik moet laten 
begaan, de minste zijn, bewaren 
voor de winter, ik weet 
nooit hoeveel honger wordt geleden 
en hoe dieren zijn, 
hoeveel pijn. !
De mensen wel, maar anders, 
de mensen die nog niet !
bloeien: het kind dat al veertig jaar uitziet 
naar zijn moeder op het tuinpad en 
de oude vrouw die nooit kind 
is geweest. Alle mensen 
zijn twee, drie, vier, brengen 
gezichten mee, ongeboren, dicht. 
Open, zeggen ze, ik wil open, 
anders, ik wil wat ik ben, 
ik wil bekend 
zijn, ik wil levende ogen, 
niemand kan ik zien, niemand 
ziet mij. Tot mijn oogwit verlangen  
kijk ik uit, reiken mijn handen 
een avondklok, 
een stoel, een hond, 
minder nog: 
een vlieg over de tafel, 
een wezenloos ver wezen dat ik kan vragen 
waarom ik leef. !
Het zijn er zoveel. 
En ik wil al hun gezichten 
verhoren, te binnen 
brengen, oneindig meer 
dan deze woorden, ik wil 
een mond zijn, ogen, 
luwte van adem over 
een voorhoofd van denken blind, 
ik wil altijd en overal, 
ik weet niet of het kan. !
Over de wereld ga ik en vraag, 
aan mensen en dingen 
leer ik leven, ik moet naar 
een antwoord, ik moet waar woorden liggen 
nog ongesproken, 
dingen nog onvoltooid. 
En overal tekens: vanmorgen twee bomen 
in weifelend winterlicht, hoog 
de takken van stilte, 
oneindig voorzichtige vingers !
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op ingekeerde oogleden 
wolken en zon. Ademloos beluister 
ik oergrond van tederheid. Liefste, 
hier ben ik. Overal is de ruimte 
verlangen en aandacht, inkeer en  
opengaan. Dieper !
ontspringen adem en bloed, de schepping ligt 
roerloos achterover in de armen 
van het geluk. !
Ik loop op mijn tenen, mijn handen 
durven nauwelijks de wind. 
Waarom trillen de takken? 
Sneeuw ritselt omlaag, inniger stil. 
Mateloos dit geluk: een wereld 
aan vragen voorbij, niets 
dan aanwezigheid, vrede 
en antwoord. Om nooit meer te vergeten: 
wij zijn omringd, niet 
ingesloten. 
Aan de bomen 
heb ik het gezien. 

Gabriel Smit !
Ik sluit mijn ogen !
Ik sluit mijn ogen en de zwarte nacht 
is opgehouden nacht te zijn, een teken 
hoezeer de lichtjes die zij kwam ontsteken 
de grond zijn van 't geluk dat juicht en lacht; !
nachtelijk raadsel dat met zulke kracht 
zijn zegels voor mijn ogen weet te breken 
nu uit het diepst ravijn zijn wonderbleke 
getintel opflitst dat de dood minacht. !
Ik sluit mijn ogen. En steeds blijft gegeven: 
een wereld, oogverblindend in haar luister, 
waaruit een zee van ruis is weggevloeid. !
Het donker staaft de waarheid van mijn leven, 
de bliksem is te meer van mij in 't duister: 
zie hoe bij nacht zowaar een roos opbloeit. !

Jorge Guillén  !
De zee !
De zee: hoe is de zee zo geworden? 
Jaren heb ik verdaan in de bergen: 
de glimwormen verblindden me. !
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!
Nu wacht ik op dit strand 
op de aankomst van een mens, 
een overblijfsel, een vlot. !
Kan de zee dan gewond raken? 
Ooit doorkliefde haar een dolfijn 
en een andere keer 
de punt van de vleugel van een meeuw. !
toch waren de golven zacht 
waarin ik sprong en zwom als kind 
en ook nog toen ik een jonge man was 
terwijl ik figuren zocht in de kiezelstenen, 
speurend naar patronen, 
sprak de Oude Man van de Zee tot me: 
Ik ben je land: 
misschien ben ik niemand 
maar ik kan worden wat je wilt. !

Giorgos Seferis  !
Als een rivier !
Als een rivier zal zij zijn 
mijn kleine stem in jou 
die nu zachtjes haar weg zoekt als een 
stroompje tussen zwerfkeien !
helder zal het branden 
het licht dat zo sterk en zo lang 
gloeit, vervolgens wild 
flikkert, onzeker flakkert. !
Nu zijn jullie clowns, maar straks zullen jullie 
dansers zijn bij mijn troon. Zie je het niet: 
als alle angsten eenmaal voorbij zijn 
zullen jullie gehuld gaan in glorie. !
Zolang het nog kan: wees dwaas, onhandig, 
struikel, val. 
Alles zal wel zijn, 
en niet 'heel' zijn hoort bij het op reis zijn. !
Laat me je hart horen zingen 
wees mijn clown !
en als een rivier zal zij zijn 
mijn kleine waarheid in jou. 
                       

Jill Harris !!
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De morgen !
Het water brengt het eerste licht 
en sijpelt door de kieren heen 
de nacht ontkracht 
de morgen wacht  
een samenballen 
in 't verschiet !
wat afgesloten leek 
voorgoed voorbij 
krijgt nu een nieuwe kans !
daar komen zij... 
een hoofd vol nacht 
en handen vol belofte !
zij strelen zacht 
de steen die wacht 
die sloot  
wat op hen wachtte !
een engelengestalt 
duidt de plek die was: 
een tombe voor de nacht !
hun ogen dwalen nu, 
  nog vol van tranen  
van donker naar het licht... 
en omgekeerd... !
het hart, dat slaat, 
dat plotseling weet:  
hij leeft voor mij !
een nieuwe ochtend 
bloeit langzaam open... !!!!
AIs de donkere nacht !
AIs de donkere nacht 
van 't verdriet om 't verlies 
je overvalt 
als 'n overval, !
als je in je levensboot 
alleen verder moet 
beroofd van wie jouw liefste 
en warmste licht was, !
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dan word je zoeker 
naar licht en troost, 
tastend als 'n blinde, 
beroofd van licht. !
Als je liefste licht sterft, 
sterf je mee 
en word je ondergedompeld 
in 't donkere water 
van 't verdriet. !
Als die dingen gebeuren, 
ontsteek dan dit licht, 
omdat ons beloofd is 
dat de nacht zal overgaan 
in troostend ochtendlicht. !
Wonden en wonder !

Ze liggen dicht bij elkaar 
het zijn tweelingen; 

Didymos 
leed en vreugde 
  pijn en genot 

avondschemering en ochtendgloren 
Goede Vrijdag en Pasen 

dood en verrijzenis !
het ene schreeuwt om het andere 

wil vastpakken 
voelen, tasten, weten 

dat het waar is 
voelen dat het leeft !!

    wonden en wonder 
ze liggen dicht bij elkaar; 

vraagtekens die 
   heel af en toe 

uitroeptekens worden 
kapotgebroken brood 

brood om van te leven! 
geperste druiven, vergoten wijn 

levensvreugde! 
opgegeten, leeggeschonken 

om van te leven. !
Aan de stam !
Als een twijgje 
ben je 
aan de stam !
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wiegend in de wind 
de zon onder je bladeren 
wiegend in de wind 
aan de stam. !
Als een rank 
ben je 
aan de stam 
nieuwe loot 
zul je vrucht dragen? 
nieuwe loot 
aan de stam. !
Houd vol. 
Houd vast 
aan de stam 
tot de herfst, 
geef je zoete vruchten? 
in de herfst 
aan de stam? !
Met zijn wortels 
tot het water 
knoestige stam 
tot de lente 
tot jij komt om leven 
en herleeft in 
de knoestige stam. !
Meer kun je niet 
meer hoef je niet 
leven 
is wachten aan de stam 
groeien, blijven hopen 
wachten aan de stam 
op leven. !
God hier ben ik dan !
God, 
hier ben ik dan !
niet wetend 
of mijn bestaan 
toevallig is of een bedoeling heeft !
niet wetend 
waar mijn woorden vandaan zijn 
en nog minder 
waar ze terecht zullen komen. !
God, !
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Jij bent mijn vermoeden 
dat het zin heeft om te leven !
en ik hoop 
dat ik het met Je volhoud 
al lijkt de zinloosheid 
soms wel erg groot te worden. !
Ik hoop 
dat ik het zo lang 
vol mag houden met Jou 
als Jij het volhoudt 
met mij. !
In liefde !
Jij werd geschapen in liefde, 
mooi, schoon en zo diep 
in mijn binnenste getekend, 
dat, als jij jezelf verliest, mijn lief, 
ziel, jij jezelf moet zoeken in Mij. !!
En mocht je soms niet weten 
waar je Mij zult vinden, 
dwaal dan niet van hier naar ginds, 
maar als je Mij wilt vinden, 
moet je Mij zoeken in jezelf !
Want jij bent mijn onderdak 
jij bent mijn thuis en plaats van rust, 
en daarom klop Ik altijd bij jou aan, 
als Ik in jouw gedachten 
de deur gesloten vind. !
Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken, 
want om Mij te vinden 
zal het genoeg zijn Mij slechts te roepen; 
Ik zal dan zonder talmen naar jou toegaan, 
en Mij moet je zoeken in jezelf !

Th. van Avila !
Tweemaal !

Naar alle dingen kijk ik 
Twee maal, 

Een keer om vrolijk 
En een keer om droevig te zijn. !

De bomen hebben een schaterlach 
In hun kroon van bladeren !
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En een dikke traan 
 In hun wortel. 

      De zon is jong 
Aan de top van haar stralen, 

Maar haar stralen 
Zitten vast in de nacht. !
De wereld past precies 

Tussen deze twee omhulsels, 
Waar ik alle dingen heb opgetast, 

Die ik twee maal 
   Heb liefgehad. !!!!!

Avond aan zee !
Het strand was vastgevoegd en glad 
en smalle golven sloegen om, 
uit duizend smalle, witte monden 
zacht prevelende dan weer stom. 
De zee keek op, alsof zij bad. 
Toen heb ik U teruggevonden. !
O grote, oude, grijze zee 
in rusteloosheid zoveel rust, 
één stem uit duizend kleine kelen 
sprekende tot de smalle kust; 
eenheid uit zoveel tegendelen. 
Mijn oude liefde, mijn oud vertrouwen 
zo groot, haast niet om uit te houen, 
ouder dan voor mijn grote lief... 
Ik zag voor 't eerst weer naar de hemel: 
hoe die zich rustende verhief !

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

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

Nelson Mandela 
Trouw !
Onderschat jezelf niet, !
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méns ben je, 
onherroepelijk mens, 
mens 
met een eigen naam, !
een eigen gezicht, 
mens 
met een eigen geheim. 
Weet wat je waard bent, 
blijf trouw aan jezelf, 
verloochen nooit 
het landschap van je ziel. !
Woorden !
O God 
dat er woorden zijn 
die onbeperkt 
van kracht blijven, 
woorden die mij 
ook nu verwarmen, 
bemoedigen, dragen, 
woorden zelfs bestand 
tegen de dood- 
zo veelzeggend, 
zo onweersprekelijk. 
Woorden van U. 
Ik woon er in. !
Tijden !
Jij 
zo lief als je hebt, 
zo duurzaam ben je. 
Naam die niet verbleekt. 
Gezicht dat niet vervaagt. 
Jij. 
Koester ze. 
Je tijden van liefde. 
Tijden vol eeuwigheid. !
Zingen !
tegen de lange duur van de dingen 
tegen de jaren, laten we zingen 
over het water aan de lippen 
tegen de klippen op !

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

Sytse de Vries !
Een stem !
Zoals er mensen zijn die zingen, 
niet omdat zij dit willen, maar 
omdat er een stem in hen oprijst, zo 
zijn er ook mensen die geloven, niet 
uit angst en uit hoop op 
beloning, maar omdat zij krachtens 
hun wezen niet anders kunnen. !

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

Cecil Rajendra !
Het is wat het is !
Het is onzin 
zegt het verstand. 
Het is wat het is 
zegt de liefde. !
Het is pech 
zegt de berekening. 
Het is niets dan pijn 
zegt de angst. 
Het is uitzichtloos 
zegt het inzicht. 
Het is wat het is 
zegt de liefde. !
Het is belachelijk 
zegt de trots. 
Het is lichtzinnig 
zegt de voorzichtigheid. 
Het is onmogelijk 
zegt de ervaring. !
Het is wat het is 
zegt de liefde. !

Erich Fried !
Werkelijkheid !
Ons werkelijke leven ligt  
in het diepste van ons innerlijk.  
Onze rusteloosheid en 
onze zwakheden zijn  
bewegingen aan de oppervlakte.  
Daarom moeten wij ons terug !
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trekken in de stilte, 
naar de stille diepten  
van ons geestelijk leven  
om dat werkelijke leven in ons te ervaren.  
Wanneer we dat doen zullen ook  
onze woorden en daden werkelijkheid worden. !

Rabindranath Tagore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inhoudsopgave: !!
Er zijn woorden die doen leven 
't Geloof dat ik het liefste zie 
Als de zalm 
Mijn bestemming 
Stilte 
Ballade van de woorden 
Jij die in mij woont 
Nu ik ben aangekomen op de plaats 
De tranen 
Gaan 
Een traan 
Sta even stil 
...worden woorden verhalen 
Met grote letters 
Troost 
Maak ons stil  
Jij bent de lens 
Om aan te komen 
De vrijheid smaakt naar pijn 
Mens en mens 
Zuster en broer 
Evenwicht 
Bouw een huis voor mij... 
Bidden om toekomst 
Toekomst 

Men zegt van de liefde  
Op het grasveld van de liefde    
Wij, u, ik, liefste, vreemde 
Waarover zal ik zingen 
Iemand zingt 
Tranenspel 
Taalhuis 
Avondtijd 
Camino 
Kies dan het leven 
Kleine akte van geloof 
Roeping 
En dan nog dit... 
Wie gaat er mee 
Het wonder 
Denken 
Het leven van een gouden boom 
Ringen 
Geleefde jaren 
Tijdspanne 
Eeuwig heden 
Loslaten 
Een beetje liefde 
Boom 
Zandkorrel !
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Soms moet ik 
Ik sluit mijn ogen 
De zee 
Als een rivier 
De morgen 
AIs de donkere nacht 
Wonden en wonder 
Aan de stam 
God hier ben ik dan 
In liefde 
Tweemaal 
Avond aan zee 

Hoop 
Onze grootste angst  
Trouw 
Woorden 
Tijden 
Zingen 
Vergezichten 
Een stem 
Zang van de hoop 
Het is wat het is 
Werkelijkheid !!
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