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Dichtbij dat hemelse

Niet een keer zijn wij geboren

en niet een keer gaan we dood.

Herhaaldelijk herhalen we onszelf

met iedere geboorte,

herhaaldelijk gaan we dood

door iedere pijn,

door ieder verdriet

tot dat we bij onszelf komen,

bij de kern van onze waarheid.

Dan begin je met het groeiproces,

of jij wil iets veranderen,

verbeteren en de weg van licht

gaan volgen.

Niet een keer, 

maar iedere keer

een beetje meer

komen we dichterbij 

de mensheid,

dichtbij dat hemelse

dat in ons voortleeft,

om ons beter te voelen,

om een mens te worden. 
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Een bloemetje

Er belanden op je schoot

de basilicum bosjes die jij

aangeraakt hebt,

de moerbeien

die van paradijstuinen afkomstig zijn

om jou heen,

een kleurrijk leven

op aarde.

Weer begroet je iedereen,

vol verrassing

en geef je ondertussen

aan iedere voorbijganger

een bloemetje van vrede

en vreugde

dat ieder hart behoeft

met de hoop

dat de liefde zich

in iedere ziel gaat wortelen,

ooit.

05-09-2013 
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Stem van liefde

Boven de hoogste klanken

van de stem van liefde

heb ik geen andere stem

gewenst.

Een leven lang

heb ik mijn best gedaan,

om tot uiterste te lieven,

en enfin

ben ik in mezelf beland

met alle vreugde en pijn

van mezelf.

De liefde was in mezelf,

en haar zocht ik voor jaren

in een ander,

in andere figuren

en gedaantes.

25-09-2013 
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Bloeiende bloemen

De mooiste dag

van ontmoeting moet nog

komen.

Daar in de verte

van een regenboog

in de omgeving,

Daar waar de bloemen

altijd bloeiend

hun schoonheid

liefelijk aan iedereen

toevertrouwen,

Daar op onze eed dag,

ons hartelijk verdrag

dat onze zielen

in verbintenis met elkaar

komen.

Blijf nogmaals preken

en fluisteren in mijn ziel 

en hart.
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Hoe groen

De vleugels uitgevouwen

de hartklep open,

de tranen rollend,

hoe vrij van mezelf

ben ik op het moment.

In de verte

gaan de vogels

hun nest in,

een met het leven mee

een met ieder kloppend hart

ben ik.

Hoe groen en goddelijk

ben ik,

hoe fris en menselijk

ben ik vanavond.

11-08-2010
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Zonder gezag, vol liefde

Ik heb de mens gezien,

in onschuld en in zonde.

Ver weg waren de idealen niet,

niet ontoereikend waren

de dromen.

Op zoek naar een stukje brood,

op zoek naar een onderdak,

wat kleren en liefde.

Zo moeilijk waren de wensen niet,

zo veeleisend waren de wensen niet.

Alleen een beetje toewijding,

een beetje wilskracht en geloof

was voldoende

om dit allemaal te bereiken.

De mens van hem,

de aarde van hem en het leven

waren in dienst van deugdzaamheid.

Hij was een schepper

zonder gezag, vol liefde.



8

De liefde mooi

De liefde zonder pijn

is onvoorstelbaar

mooi

dat de vogels fluiten,

de dichters dichten

de musici componeren

de bloemen geuren

en imponeren.

Dat dit alles

een teken is

van een hart

dat door vreugde en pijn

heen leeft,

zich in miljoenen harten

verspreidt.

Beland in ons hart

jij de vreugde en

jij de pijn.

12-12-2011 
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Poëtisch mooi

Alles in het leven,

en alles,

de zingende vogels

de geurende bloemen,

de aromatische natuur

en de wijsheid van de mensen

is maar door een zucht

van de schepper geschapen,

in alle eenvoud

van bescheidenheid

en nederigheid,

modest zegt zij,

terecht en poëtisch mooi

in een brief voor mij.

24-10-2011
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Vervreemd

Hoe vervreemd en

eenzaam zijn we

gekomen en gegaan

zonder dat iemand

onze ziel in acht nam.

Iedereen heeft met

eigen gedachte iets gegist

over ons en een geschreven regel

in zijn geest gegraveerd.

Hoe vervreemd maar.

10-06-2012 
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Dageraad

Neem je reis en

vervolg de weg

van eindeloze wateren.

Zie je de verte,

de sterren die altijd

je weg verlichten,

al fonkelend eeuwenlang.

Wees dankbaar

voor zoveel genade,

voor zoveel oogst

van vrije vleugels.

Het doet niet meer aan toe

wie als eerste

zich gaat aansluiten

bij de hemelen.

Daar, ergens

in de diepte

van mystieke nacht

zijn de sporen van dageraad

zichtbaar, voelbaar,

zo zong de boodschapper

diep binnenin.
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Jij liefde

Jij liefde

weet je hoe

de harten

jou bereiken,

Gebroken raken

en weer helen?

Weet je

hoe zoet

de honing van

verbintenis smaakt,

En of hoe bitter

het verdriet

van loslating is?

Godzijdank dat

men kan verwerken

wat op zijn hart zit

en dat men

door het geduld

beloond wordt.


