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Valentijnsdag 2011 
Voor Lucy de Beer – Goossens 

 

 

Voor Lucy, 

die het Licht in de Wereld, 

in mijn verdrietige wereld brengt... 

 

mij nieuw Leven schenkt... 

keer op keer 

zal ik doorgeven 

wat jij me leert, 

 

zal ik jou kennen 

en willen herkennen. 

 

Telkens, mijn lieve tante Lucy, 

dankjewel; voor altijd. 

 

 

Berkel-Enschot, 14 februari 2011 

een bijzondere ontmoeting 
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Vrede en verdraagzaamheid 

 

 

Ik ben degene die veel vrede 

en verdraagzaamheid in zich draagt. 

Dat heeft mijn leven aan me geleerd. 

Daar heeft niemand om gevraagd; 

het is, hoe ik het Leven heb uitgedaagd. 
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Geluk 
 

 

Als ik vandaag één stap vooruit zet, 

zou ik dan zelf aan zet mogen zijn? 

Als ik morgen een goede vriend verlies, 

mag ik jou dan welkom heten? 

Wanneer we allemaal verpesten wat zo mooi is, 

bloeit er de volgende dag dan weer iets op? 

 

Geluk kun je niet vastpakken, 

noch blijvend vasthouden. 

Geluk waait met de wind mee, 

om te verdwijnen als je haar net bemerkte. 
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Eigen geluk  
 

 

Ieder kind, 

ieder mens 

heeft recht op 

eigen geluk. 

 

Zolang als je op aarde bent 

mag het met jouw stemming 

eigenlijk niet stuk gaan 

voor een evenwichtig bestaan. 

 

Achteraf kun je denken: 

ik heb het aards en hemels 

geluk gehad, zoals 

de Engelen me mochten wenken. 
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Naast  me 
 

 

Er waren dagen dat ik verslagen was, 

omdat dreiging en oorlog mij bedreigden. 

Er waren dagen die zo zinloos leken, 

omdat alle dagelijkse handelingen leeg waren. 

Toch hield ik mijn doel voor ogen 

en stond ik op, ook al voelde ik me nietig. 

 

Want elke dag scheen te roepen 

en straalde een leven naar me toe. 

Elke dag lonkte 

en reikte me een hand toe. 

Want ik wist: samen met mijn uitdaging 

van vandaag, 

stond je naast me. 
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Heer, bescherm mij… . 
 

 

Heer, bescherm me, 

als niemand anders mij 

beschermt. 

Heer, duik op, op tijd en plaats 

als elk mens te laat is. 

Heer, zend mij Uw Barmhartigheid, 

in periode van vernietiging en kwaadaardigheid. 
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In de schemer ( J. ) 
 

 

In de schemer 

stond jij daar voor me 

zoals jij nooit 

voor iemand er was 

 

in de schemer 

deelden wij samen 

met niemand eens, nergens heen 

wat liefde scheen. 

 

een speciale herinnering 
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Haat-liefde verhouding ( voor opa Jan Goossens ) 
 

 

Daar waar, 

zaden van haat 

 

worden gestrooid, belemmer ik... 

dat zij zullen kiemen. 

 

Daar waar de juiste 

voedingsbodem voor liefde blijkt... 

 

laat ik de mooiste gewassen, 

bomen, kruiden en bloemen 

 

komen... groeien en bloeien ! 
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De Stilte 
Voor Elisabeth ( Else ) Strik 

 

Zij leerde mij, mezelf te waarderen. 

In de stilte, die zal komen, 

naast haar, en in haar... 

neem ik mij voor, - Adelaar als ik ben - , 

langs haar te zijn... 

te vliegen en zorgen voor haar dromen. 

 

Ál, wat ik zal schrijven, nu, 

in dit dichtstuk... om háár 

te laten blijven !!! 

In de stilte, zal ik aan Else denken... 

haar blijvend wenken. 

Alleen de Hoge Stilte kan helen.. 

ik kan slechts 

mijn dromen delen... 

 

Ik houd van je, Else. Weet dat. 

 

Berkel-Enschot, 12-06-2011 
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Stilte 
 

 

het zal zijn in de stilte 

in die bijzondere stilte 

 

dat ik jou weer zal tegenkomen 

en je tegemoet treed 

 

en je al laat blijken 

wat ik op aarde vermeed. 
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De telepathische aanraking 
Lichtpunt op de dag 
 

 

De telepathische aanraking 

die vaak het fijnst is. 

Een lichtpunt op de dag. 

De telepathische aanraking die liefde geeft. 

Een aanreiken tot dichterbij stimulerend. 

Positief en lichtend. 

 

Als bij elk contact. 

Als zonder contact. 

Als bij een speciaal contact. 

 

Normaal elke dag, of soms, 

dan eindelijk weer. 

Alleen gelaten en verliezend, of 

noodgedwongen, velerlei. 

 

Plotseling tegemoet komend, tegen komend, verliezend: 

alleen of temidden van anderen. 

Plotseling aanwezig, spelen met het Lot. 

 

Dus toch altijd gewenst. 
 
 

Tilburg, MZKH 

zondag 4 augustus 1996 
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Blijf Bij Ons 
 

 

God, blijf bij ons 

in onze donkerste uren. 

  

Heer, bewaar ons leven, dan, 

wanneer wij er niet om geven. 

 

God, behoed ons van verder 

Kwaad, als Satan 

 

zijn boosaardige engelen 

op ons af laat. 

 

Heer, wees zuinig op ons 

eerste begin, de geboorte... 

 

Heer, bewaak ons hart en ziel... 

wanneer ik eigenlijk  

niet meer win. 

 

Heer, blijf naast ons en 

samen gaan... ook al liet 

 

ik oprechtheid en zuiverheid 

varen in troebel zicht: 

 

God Blijf Bij Ons, 

Laat mensen blijvend bestaan! 

 

Dank u 
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Wat is...? 
 

 

Wat is geld, 

in Godsnaam? 

Wat is tijd, 

in Vredesnaam? 

Wat was 'houden van'... 

als je niet meer 

samen kan? 

 

Wat was, wat is: 

als liefde tussen twee mensen 

niet meer voldoet 

als ergens het niet meer gaat, 

niet goed gaat; niet klopt, 

 

wat dan: als 'houden van' 

niet genoeg blijkt te zijn 

ben ik tastend in het duister, 

donkerte, op zoek naar was, 

 

de liefde 

die ik in jouw wezen las. 
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Hoopvol 
 

 

Als hoop 

een wind is 

die mij verwarmt 

laat haar dan komen. 

 

Als hoop 

een vriend is 

die mij verwelkomt, 

laat haar dan zijn. 
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Bron 

 

 

Elke nieuwe bron 

zou me leren 

wat pijn was 

en wat is genot; 

 

de oorsprong 

al die keren 

was en bleef 

mijn aardse Lot. 
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Ogen 
 

Wie of wat ik was, 

doet er niet meer toe 

alleen wat ik in de ogen 

van Engelen las. 
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Geduldig 
 

 

Ik heb veel geduld 

ik kan wachten 

ik ben er altijd 

goed in geweest 

in het wachten 

 

totdat de omstandigheden 

verzachten 

en ik laten blijken kan 

dat het van mijn kant 

altijd was 'houden van'. 
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Bescheiden 
 

 

Men denkt: zij is bescheiden, 

maar dat is niet waar. 

Duvel's geest kon me echter niet verleiden: 

Gods roep was simpelweg daar. 

 

  



 22 

 

 

Genade 
 

 

Duvel’s feest 

Muze’s geest 

Gods genade 

herleven in mij 

de goede krachten 

boven de kwade. 
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Spreek me niet… 
 

 

Spreek me niet aan 

over pijn, over verdriet… 

Spreek me niet over lijden, 

over eenzame uren, momenten… 

Spreek me niet over vreugde, 

over hoge bergen… 

 

Maar spreek me aan 

met jouw liefdevolle, stille 

zwijgen, begrip, medeleven. 

Spreek mij aan met jouw ogen 

vol van menselijk meegaand beleven ! 

 

Spreek me aan…, 

praat tegen me, met mij, 

en niet achter mijn rug, 

over krachten en zwakheden…, 

 

Ík, mens, die al genoeg heeft geleden. 
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Nu dat het nog kan...  
 

 

Laat me jou liefhebben... 

nu dat het nog kan. 

Laat me jou wenken, elke dag, 

jij met jouw lach, 

met jouw leven in jouw leven ! 

 

Laat mij iets bijdragen aan jouw wereld .. 

zonder vragen 

iets geven .. 

mag ik, kan ik jou behagen ? 

 

Kan ik je tevreden stemmen... 

 

nu dat wij beiden weten 

nog steeds niet vergeten zijn 

 

wat we voor elkaar betekenen .. 

mag ík op jouw krachten rekenen ? 

 

Laat me dan nog geven, 

- iets van liefde - 

genoeg, voldoende 

 

Laat míj jouw kloppen van het hart 

iets extra's meegeven... 

 

nu dat het nog kan ! 
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Hoogmoed 
 

 

Mijn gedichten zijn fragmenten 

van het Licht en de Waarheid, 

 

en ze laten God even stilstaan, 

in aardse tijd. 
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Al 
 

 

De goden hadden mij Al 

Lief 

voordat jij mij liefhad, 

mijn Lief 

 

totdat ik het leven stierf. 
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Het Heilig Vuur ( 11-10-2012 ) 
 

 

Het vuur in de ziel, 

het flikkerend vuur in het hart: 

ze wekten mij in de nacht. 

 

Mijn vuur, gekregen voor mijn leven 

te vervolmaken; 

het leek een gegeven... 

waarmee ik moest zien te leven. 

 

Vuur van woede, vuur door haat... 

ze werden geblust met begrafenis 

van oud zeer. 

Ik leerde ze veel meer. 

 

Maar het grote vuur der liefde 

deed hartstocht verlangen 

van geliefde tot gedicht. 

  

Een lichtend vuur, zou ik 

mezelf dan wel kunnen, 

mogen toedichten. 
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Herfst (1) 
 

 

Ik zag je lopen in de zon, 

je deed niet meer 

als wat je kon. 

Ik zag je wandelen 

in het herfstgetij, 

met niemand langs je zij. 

 

Wie bepaalt, wat je tegenkomt 

op jouw levenspad ? 

En of je verandert tijdens 

het vallen van het herfstblad. 
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Herfst (2) 
Mijn heerlijkheid 
 

 

Ik duik weer in de herfst, 

dat is mijn heerlijkheid. 

Het is niet triest of weemoedig, 

maar ik geniet 

van het schrale zonnetje 

en van de schrale wind, 

die de bladeren doet ritselen en ruisen, 

mijn stemming kan niet meer vergruizen. 
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Herfst (3) 
 

 

Het is herfst, 

de dagen van weleer 

tellen niet meer. 

 

Het is herfst, 

het is het begin van het jaar 

de zon schijnt heel even maar. 

 

Joepie, het is herfst, 

tussen leven en dood 

ik voel me zo groot! 

 

  



 31 

 

 

Ouder dan Methusalem 
 

 

Hongerig, 

naar het leven. 

Dorstig naar verschil 

wilde weten van stil. 

Verlangen naar boven bang. 

Smachten naar lachten. 

Onderzoek naar hoeken. 

Doortasten van handvesten. 

 

Dichtbij dood, roekeloos... 

bijna willoos! 

Voorbij leven, veel verder 

dan nog enig besef van relativiteit. 

 

Mijn weg: de eieren van Pasen, 

die ik opnieuw neerleg... 

voor degene die op mij staat 

te wachten... 

voor degene die zich laat helpen... 

kan begeleiden. 

 

Oud werd ik: heel snel! 

Wel ouder dan 1000 jaren 

kwam mijn innig diep streven 

over de leeftijd van een sterfelijk mens, 

ben ik, 

Petra geworden: Ouder dan Methusalem !!! 

 

Dank U God 
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Maria weet 
 

 

Maria weet 

waar ik aan denk 

wat ik de wereld schenk 

met een lach 

elke dag, ook vaak 

met een traan, 

maar moeder Maria voelt 

hoe mijn achterliggende beleving is bedoeld. 

 

Zij kent me al jaren, 

brengt me nog steeds tot bedaren, 

leidt me in een goede baan 

als ik soms, zelfs, niet meer 

op eigen benen kon staan: 

want zij geeft liefde 

als geen ander; 

zij verandert 

sinds mensheid 

op Aard kwam, 

het verschil tussen Eeuwigheid 

en vergankelijkheid: 

zij blijft begeleiden 

en liefhebben, geloven 

zoals zij alleen kan 

beloven om diepgaand lijden 

tot eind te brengen 

en elk mensenleven 

uiteindelijk te kunnen verlengen 

na ieder wanhoop en pijn; 

tot een nieuwe, verlichte 

staat van zijn: 

zij bedoeld het immers 

intens goed 

en heeft, zoals jij, priester 

elk verlangen naar mededogen 

gevoed. 
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Priester 
 
 

Priester, priester..., 

wat doe je met mij? 

Wat deed je met me? 

Waarom en hoe... betoverde 

je mijn ziel... 

waardoor ik kniel 

en viel... 

voor een hoger doel 

veel zwaarder dan de aarde, 

hoe komt het, in Vredesnaam ( ! ) 

dat ik zo veel voor jou voel;... 

telkens en zo vaak... 

waarom, was het 

tussen ons meteen raak? 

 

Ik weet nu, jíj valt 

tesamen met mijn Doel: 

je bent de enige, zo van dichtbij..., 

die zicht geeft... 

op mijn eerste Levenslicht. 

 

Dank je, voor jouw bestaan, 

zodat ook ik kan blijven gaan 

en staan 

daar waar ik wil: 

net als jij, zo toegewijd: 

liefdevol gelovig stil !!! 

 

Dank U God 
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Lichtelijk geraakt 
 

 

Als het Licht dwars door je heengaat, 

en je de kracht en het bewustzijn gebeuren laat, 

 

is het, alsof je opnieuw 

geboren wordt, 

 

en je naast veel pijn en er niet aan kunnen wennen 

ook veel rust en liefde 

 

tot je binnenste ziel laat komen 

om nieuw mens te geworden 

 

en weer volledige tijd herkrijgt 

tot ware staat van zijn 

 

zodat dromen in werkelijkheid groeien 

en jezelf tussen Aardse krachten gaat bloeien. 
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Verandering  
 

 

Elke verandering in jouw leven is positief, 

omdat je met veranderen 

mee gaat op de golven van de zee 

of dat je stroomt met de loop van de rivier 

 

het opent je ogen en hart 

en de ziel vraagt om flexibiliteit 

en tenslotte ga je terug 

naar je grote vrijheid. 
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Drama 
 

 

Overleef de wanhoop, 

de diepe triestheid die zich dan aandient 

tot een gevoel en besef 

van dood toe 

 

en leer de dood 

in en rondom je te overleven... 

zo kun je jezelf en anderen 

Nieuw Leven geven. 
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Wat had ik... . 
 

 

Wat had ik te vragen ? 

Alles. Niks. 

Wat had ik te willen ? 

In stilte te werken, 

om andermans' Hart te sterken. 

Wat te geven ?? 

Leven en dood te vragen ... 

een té sterke geest ... 

voorzichtig te blijven, te zijn 

 

om èlk nieuw dichtwerk te maken. 

 

Wat had ik, hóe had ik, 

heb ik te bestaan ? 

Dromen, -heel stil-, 

waar te maken. 

 

Ik wilde in stille stilte 

raken. Dat had ik. 
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De kracht van vergeven 
 

 

De kracht van vergeven 

leeft in elk liefdevol, 

hoopvol mensenleven. 

Deze kracht passeert ver 

boven alle barrières, 

schaamte, angst en schuld. 

Ze vraagt enkel geduld. 

 

Er is niks toe te geven: 

slechts overgeven aan; 

voor nieuw Leven en diep Beleven. 

 

De kracht in elke capaciteit... 

óver elke daad van agressie... 

 

ik kan zeggen, met alle krachten 

én trots: het dééd 

me ten diepste verder leven !!! 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 39 

 

 

Stille getuigen 
 

 

Stil, 

zonder wil 

gevangen, onbevangen 

 

stil in de greep 

stil onder de bomen 

aan het touw gebonden, gestropt. 

 

Getuigen van innerlijk leed 

degene die de gevaarlijke 

confrontatie vermeed. 

 

Stille getuigen ontbloot van 

enige schaamte, gêne. 

 

Stille getuigen 

zonder huichelachtig 

elkaar uitlachen 

 

de schoft, die verkiest 

de materiële schade boven 

de immateriële pijn, verliest. 

 

Stille getuigen bijeen… 

de brutale personen verdwijnen. 

 

Een heel fel, stil, 

helder licht blijft altijd schijnen. 
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Zij, die gingen... . 
 

 

 Zij, die gingen... 

voor mij... 

 

in alle eeuwen 

der eeuwen... 

 

ik houd ze 

in ere. 
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Wilde waarheid 
 

 

Ik weet niet 

of ik iemand 

van veel woorden ben 

 

Ik weet alleen 

dat de woorden als vanzelf 

vloeien uit mijn pen 

 

als ik haar oppak 

ontbloot zich warempel 

de Wilde Waarheid die ik ken 
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Woorden 
 

 

Dagen met woorden 

vullen  

de stilte aan. 

 

Dagen van veel woorden 

vormen klanken 

als muziek in de oren; 

 

woorden in een mensenleven 

zorgen dat wij 

hier op aarde behoren. 
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Rozekwarts 
 

 

Zo zacht als steen, 

scheen niet alleen 

maar is ook daadwerkelijk, 

de beschermengel van Rozekwarts, 

volgens waarheid van liefde en vergeving 

is de eigenaar hiervan rijk 

Godzijdank, mogelijkerwijs 

aan heling en genezing 

om warm en veilig 

haar of zijn Aardse en Hemelse reis 

in vertrouwen af te leggen 

om toch maar te zeggen: 

 

het is bijzonder mooi 

en was de moeite waard, 

nou kom ik terug 

bij Herder en haard. 
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Misdienaar ( Berkelse Kerk ) 
Voor Harrie en Marianne van Esch - van der Lee 
 

 

Mijn leven was één mis: 

een bijzonder heilige mis 

geworden, en Godzijdank 

gebleven. 

Dankzij alle mensen 

die altijd 

met mij meeleven, 

kan ik misdienaar zijn. 

Dankzij God en de Engelen, 

bij wie ik me 

zo thuis voel... werd 

het uiteindelijk 

een dienaar van het Dichten: 

niet van pijn... 

maar staande blijven...: 

Álles leerde me tenslotte 

van binnen glorieus te zijn ! 

 

Dank U God 
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Afscheid 
 

 

We namen afscheid 

maar in mijn beleving 

bestaat er alleen leven. 

Herinner wat we 

elkaar hebben gegeven. 

Wat we betekenden en 

hoe we de schaduwen 

op de muur vastlegden, tekenden. 
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Verder 
 

 

Ik moet verder, 

hoe dan ook, 

ik kan niet gaan stilstaan 

bij jouw weggaan 

want zelfs na jouw dood 

zal ik nog altijd 

met veel liefde 

naast je gaan staan. 
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Kracht van de liefde 
 

 

Ik heb een oneindig geloof 

in de kracht van de liefde 

die door alle jaartallen heen gaat. 

 

De kracht van de liefde 

gaat dwars door hart en ziel 

bereikt ieder in het diepst 

 

van zijn wezen. 

De kracht van de liefde 

is in de blik van ogen af te lezen: 

 

heel mooi, heel prachtig !!! 

 

De werking van een eerste keer 

kan telkens weer 

terugkeren: 

 

ik weet, inmiddels: 

een ontmoeting... met wát, 

wie, wanneer of waar ook: 

 

blijft door enorme inherente 

Liefdescapaciteit: Altíjd 

wérkend tot in Eeuwigheid !!! 

 

Dank U God 
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Verdriet 
 

 

Deel met me in verdriet 

doe de pijn niet teniet 

maar erken haar 

zo zij zit in mijn hart 

geest en ziel, lichaam ook 

zo zal ze opgaan als rook. 
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Stille wijsheid 
 

 

Als het stil wordt in mij, 

weet ik welke mensen 

er werkelijk toe deden, 

 

het zijn die mensen 

die zich niet lieten afschrikken 

en de zwaarte niet  vermeden. 
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Geborgen 
 

 

Weet dan, dat Gods Armen 

zich over je zullen erbarmen 

al heb je pijn 

of laat je wanhoop de baas zijn, 

 

weet dan, dat Gods Engelen 

komen, zodat je je veilig en 

geborgen weet, net als onder de takken 

van Aardse bomen. 
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Kans 
 

 

Ik geef mensen 

altijd 

een tweede, 

een nieuwe kans 

 

omdat ik mezelf 

ook een tweede kans 

geef 

en vraag 

 

om met een lach 

elke dag 

mijn pijn 

en onwetendheid te verdragen 

 

en zo mijn leven 

en kracht 

door te geven 

en te dragen. 
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Puur ( J. ) 
 

 

Jij was daar 

jij was er 

jij bent er 

voor mij, 

 

hoe ver 

zou ik zonder jou 

zijn gekomen? 

 

Jij betekent 

zoveel voor mij. 

Dat weet je niet. 

 

Jij wist wel, 

wat ik weet 

en daarin 

ligt onze unieke verbinding: 

pure liefde. 

 

 

Jij zal er altijd 

zijn voor mij 

en nu 

ik dat weet 

en besef 

vind ik 

vertrouwen  

en rust. 
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Hoe diep 
 

 

Hoe diep 

iemand 

in jouw ziel 

kan zitten, 

 

ook al verliep 

het niet 

altijd 

goed, 

 

toch doet 

het je wat, 

om met een geliefd persoon om te gaan, 

laat je simpelweg bestaan. 
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De beleving 
 

 

Mensen kunnen veel 

voor elkaar betekenen, 

 

ook al hoef je niet altijd 

op ze te rekenen; 

 

zolang de beleving leeft 

ligt daarin de genezing. 
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Zienersogen 
 

 

Het valt niet mee 

om te luisteren 

 

naar mijn dromen. 
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Missen 

 

Missen is als 

een gat 

een leegte 

die niet wordt ingevuld 

 

het is een gevoel 

een verlangen 

waarvan je nooit dacht 

dat het jou eens zou vangen 

 

alsof je 

ronddobbert op de zee 

verloren 

zonder doel 

 

de ander 

die eens zoveel betekende 

en op wie je rekende 

gaat niet meer met je mee. 
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Mis je 

 

Moet ik zeggen dat ik je mis, 

dat ik elke seconde van de dag 

aan jou denk, 

dat ik opsta met je en 

weer naar bed ga met je 

dat je pijn doet, maar me ook 

weer opwindt 

 

dat ik me afvraag wie er schuld 

heeft aan de breuk of wat er is 

gebeurd? 

Moet ik zeggen dat mijn hart van 

mijn geest is verscheurd? 

 

Moet ik dan nog zeggen, dat ik je mis? 
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Helder 
 

 

In het helderste Licht 

in die prachtdroom 

zag ik jou nog altijd 

aankomen, 

naar me toe treden 

slechts met één enkel gevoel 

overeenkomstig 

met één enkele reden: 

Vrede! 
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Zielsverwant 
 

 

Als mijn ziel 

jouw ziel weet te raken 

 

ook al zien wij 

elkaar niet 

 

vergeten we elkaar dan niet 

maar blijven we 

 

om het leven 

van elkaar vragen ? 
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Als een duif 
 

 

Als een duif 

en ik naar je wuif 

jij naar mij toe vliegt 

en, integendeel,  

niet tegen me liegt. 
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Bouwen en houden van 
 

 

Ik bouw voor jou 

de grote kastelen, de mooiste 

landhuizen aan het water. 

Ik koop de luxe auto's 

vliegtuigen en boten... 

Ik verover landen, volkeren 

en stammen 

ik roep zó mijn liefde voor jou uit: 

Alles geef ik vanuit mijn Hart... 

Jij die verdient, 

 

Jij die wint in mijn ogen 

Jij zo zuiver als het schoonste water 

en schitterendste Kristal... . 

 

Ik bouw tussen ons opnieuw 

de band van vader en dochter, 

Meester en leerling, man en vrouw… 

 

ik bouw, omdat ik van je houd ! 
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Begin van het leven 
 

 

ik zag jou staan, daar bij de bron… 

onder een boog, met een haag 

aan bladeren en bloemen; 

ik hoefde slechts jouw werkelijke 

naam te noemen: 

jíj, kéék naar mij op! 

hoe ongelófelijk! 

wij stonden daar, een tijd 

tegenover elkaar … daarna 

was er geen tegenhouden aan: 

onze energieën wervelden, 

draaien om elkaar heen, … 

door elkaar heen… tenslotte, 

hadden wij elkaar lief 

zóals op aarde niet kon: 

wij wézens altijd bijeen in 

beleving: dáár, dichtbij 

 

de levensbron… 

ik wíst niet, dat dat 

nog kon !!! 

 

er is slechts: begin… 

geen einde … steeds, telkenmale 

terugkerend begin; óveral en nergens; 

wij zorgden ervoor … om de 

liefde die wij in ons hielden… 

voor ons hielden… kwam energie vrij … 

ons offergezinde aard 

bleek voor heel wat waard !!! 
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Altijd al 
 

ik hield altijd al van jou 

in alle eeuwen: 

van het begin, het ontstaan 

van deze aarde… in 

het grote universum: 

wij sámen! 

van de ijstijd, oertijd, 

prehistorie: de magie 

tussen ons 

was reeds vastgelegd! 

in de oudheid, pas, 

keek ik, jou in de ogen. 

in de middeleeuwen 

hoorde ik jouw hart kloppen, 

 

voor het eerst. 

 

en in de nieuwe tijd 

vanaf zeilschepen in 

gouden tijden tot revoluties: 

ik leerde, steeds meer, mijn 

beleving van ziel naar jou 

toe te wijden. 

 

en in de stilte van deze 

tegenwoordige tijd… 

trokken wij ons terug… 

in het kiezen voor geloof: 

geloof in de breedste zin 

van het woord… ik voelde: 

jou wil, zal en kan ik 

niet verliezen! 

 

voor de eeuwen, de vrede en 

de gelukzaligheid die nog zullen 

komen… ik hoop ze door te brengen 

in jouw warme nabijheid. 

 

 

Met veel respect 
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Grens 
 

 

Jouw waardigheid strekte 

zich ver uit 

buiten jouw parochie 

 

in de kerk 

heerste  

jouw vrede. 

 

  



 65 

 

 

De Duivel 
 

 

De Duivel in mij 

is de Duivel in jou. 

Hij speelt, lonkt en breekt los. 

Zo slecht is hij niet. 

Het is slechts het beeld. 

 

De Duivel zit in ieder mens, 

in ieder dier. 

Slechts de planten ademen, verfrissen. 

 

Behalve vleesetende planten, die beslissen 

over leven en dood. 

De Duivel in een mens niet, integendeel. 

De zwarte, kwade negatieve kanten zijn 

te overwinnen in ieder van ons. 

Je kunt eraan beginnen. 

Of niet. 

 

Ik schiet raak met dit gedicht. 

Met en zonder Duivel. 

 

Het besef is er. 

Ik waak. Goedaardig. 

Kwaadaardig. Aardig ! 

 

Er is altijd iets te winnen. 

Te beginnen en dat is goed: 

op Aarde wat er toe doet !!! 

 

 

Dank U God 
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Telkenmale ( Voor M. Gandhi ) 
 

 

Telkenmale zal ik voor vrede tekenen, 

opschrijven, blijven... 

Telkenmale zal ik voor vrede vechten, overal, 

waar dan ook: tussen jou en mij, 

volkeren, rassen, standen, 

kasten, stammen, landen, 

continenten, werelddelen... 

 

Vrede voor veiligheid: 

mensen, dieren, planten, 

stenen: alle goede krachten verzamelen, 

bijeenhouden. 

  

Telkenmale vrede voor vergeving 

in houden vast, 

houden van. 

 

Iedere keer geef ik geest 

voor gerechtigheid. 

Telkens hart voor rechtvaardigheid... 

iedere maal velen voorbij verraden... 

aan slechts invullen in liefde. 

 

Liefde brengt verder, 

liefde schenkt haar unieke krachten 

overal: 

 

als je wil !!! 
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Zuiver 
 

 

Ik wil geloven 

in de zuiverheid 

 

van mijn geest, hart en ziel 

waardoor het mij beviel 

 

om elk mens als heel 

te blijven zien 

 

in tijd en eeuwigheid 

om te beloven 

 

met trachten, proberen en delen 

voor de weg van velen. 
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Gevoelig 
 

 

De diepe werelden 

die in mij roeren 

 

zullen op mijn manier 

anderen verregaand beroeren 

 

en ik voel en denk 

vaak en intens 

 

aan mijn echte wil 

hoe ik bedoel 

 

en wenk heel fier 

soms ook stil. 
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Herinnering 
 

 

Je zult me herinneren 

in jouw moeilijkste dagen, 

als degene die volhield 

die het leven niet 

voor bekeken hield. 
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Acceptatie 
 

 

Jij accepteerde mij 

met of zonder ziekte 

want jij redeneerde 

dat ik was en ben 

om wie ik ben 

met evenveel Liefde in me 

als Jouw Deel, beiden 

afhankelijk van elkaar 

in het Grote Geheel. 
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Dynamisch  
 

 

In de dynamiek van tijd 

sta ik naast jouw zij 

 

want wie lijdt 

krijgt er een Engel bij. 
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Regenboog 
 

 

Wanneer zie ik 

de regenboog in jou, 

 

pas wanneer ik durf te zeggen 

dat ik zielsveel van je houd. 
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Zielsgelukkig 
 

 

Jouw ziel in ons midden 

mag ons erg verblijden, 

 

hoe trots en vreugdevol sta ik, 

dan ook, met jou aan mijn zijde. 
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Weg 
 

 

Liefde voor elkaars Pad 

en de ander begeleiden 

 

in keuzes en interesse, 

verheft elk eenzaam lijden. 
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Verstandsverbijstering 
 

 

Al de momenten 

waarop ik het hardst vroeg 

aan mezelf, van mij 

te vechten tot in het vuur van de dood: 

het waren de mooiste secondes, 

minuten en uren: de allerheetste vuren 

voor water om van te leven. 

 

De momenten van vlagen 

in verstandsverbijstering: 

ík had het meest lief. 

Het waren de meest bijzondere tijden 

in het Leven... 

 

van deze vrouw, -dan-, 

toen ik niet koos om van je te houden… 

maar 

 

dan, als, -wanneer-, ik het verstand verloor: 

ik merkte, zag wat jij was in simpele zin. 

 

ik hield van het minste 

ik houd van het oudste, 

van de laatste poging tot geven 

in eenzaam beleven. 

 

als de momenten van hoogste vertwijfeling: 

het Waarachtigst! 

 

Jij, die leefde zonder jezelf. 

Jij, die zo machteloos scheen… 

jij die zo was verwaarloosd… 

zó ontzettend van rijke waarde voor me. 
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Rechtvaardig 
 

 

Als er één ding overeind bleef, 

in mijn leven, dan was het, dan is het: 

de dood. 

Alleen deze is rechtvaardig, zo ik meen. 

Alleen deze geeft liefde, zo het scheen. 

 

Ik zag het Leven. 

Ik proefde verdriet en vreugde. 

Ik lachte en begroef mijn tranen. 

Ik weende tranen in grote, weelderige banen. 

 

Van ver, meende ik een Licht te zien. 

Het bezag mijn inzet, mijn krachten, 

 mijn gevoel neergelegd in zuivere gedachten…. . 

 

Ik trachtte, probeerde, maar bezeerde menig Hart. 

Het eigen Hart zocht haar Weg, 

legde verdriet van anderen in prachtige dichtwerken. 

 

Het is een oeuvre, waarvoor ik dacht te zijn geboren…. . 

Het is de leidraad, die menigeen nog zal doen thuiskomen, 

ook al kende ik dat laatste zelf niet. 

 

Ik steeg als een Ster boven alles uit. 

Ik wist het wel: en toch, alles glipte uit de Handen, 

om vast te leggen in woorden. 

En daarna, zal ook ik, de woorden afleggen en naast 

me neer leggen. 

 

De dood is in mijn Leven: de énige Rechtvaardige. 

Geen mens, die niet met kritische toon werd bekeken. 

De mensen, ze zijn dom; in het Allesomvattende Licht bleken ze. 

De dood liet de Dood wederkeren… . 

Slechts de Dood en ik zijn vrinden. 

Een héél Leven lang beminden we elkander.  
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Oorpijn ( Voor Vaderdag, zondag 17 juni 2012 ) 
 

 

Vroeger, als kind, hoorde en luisterde 

ik niet goed. 

Ik had namelijk veel pijn in mijn oren. 

 

Later, als lichamelijke pijn slechts relatief 

humoristisch werd, 

hoorde ik te scherp… . 

 

Alleen, mijn vader, met mijn moeder, 

kwamen terug als ik pijn had… 

Mijn papa bezát de Vader-capaciteit : 

 

voor Eeuwigheid. 

 

Mijn vader zorgde, -hoe dan ook-, 

voor me, altijd. 

Hij gaf me eten, een dak boven mijn hoofd…, 

zette me, -krijsend en schreeuwend als ik tekeer ging-, 

onder een hete douche. 

 

Ook al luisterde ik niet meer naar de mensen…, 

ik zag ze…, observeerde. 

Slechts nog de woorden van Engelen drongen tot me door. 

Hen had ik immer geloofd. 

 

 

Amen 
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In de waarde 
 

 

Laat elk mens 

elk kind, elke baby, elke foetus 

elke jongen, elk meisje, 

elke vrouw en elke man: 

 

laat ze in hun waarde. 

dat is de grootste schat, in het hart 

van elk waardevol mens. 

 

laat iemand in zijn waarde, 

is mijn grootste wens. 
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Zielenrust 
 

 

Ik verlang naar rust 

op deze wereldbol 

deze ziel verlangt 

naar rust binnen haar gelederen. 

Binnen mijn lichaam 

verlang ik naar stilte en 

eenvoud in mijn geest, 

zoals deze ziel 

haar verhaal voorleest. 
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Zorgen ( H. + C. ) 
 

 

Ik geloof heilig, 

dat elk mens zorgt 

 

voor zichzelf en 

andere mensen 

 

dat ieder mens bezorgd is 

voor zijn zwakte en kracht 

 

om toch met gevoel en gedachte 

zich inzet voor de wensen 

 

in leven en dood 

met geven klein en groot 

 

totdat je uiteindelijk berust 

in vredige en diepe rust. 
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Geen woorden meer 
 

 

Alsjeblieft, geen zinnen meer..., 

waarbij de woorden 

 

niets zeggen. Er wordt 

gesproken... waarover wéét 

 

ik niet... kon ik echter 

niet bemerken. 

 

Alsjeblieft: níet de woorden 

vol leugen en laster, zelfs 

 

haat vol innerlijk kwaad. 

 

Geen woord zonder enig 

klank of zingeving... 

 

woorden zonder begin of einde 

 

woorden met geen enkele goede 

bedoeling... 

 

ik kén ze: de woorden 

zonder enig vrede, stilte, 

hoop... nee, geef mij: 

 

dan de woorden van de stilte. 
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In woord en gedachte 
 

 

In woord en gedachte 

heb jij mij doen verraden. 

In woord en gedachte 

mislukte ik, tel ik niet mee. 

In woord en gedachte 

zal jij je daarom verliezen 

in jouw diepe, onrustige 

wateren ... los van mijn zee. 

 

In woord en gedachte blijf ik 

me desalniettemin verbonden 

om jou, met jou 

voelen ... ergens goed voor je bedoelen. 

 

In woord en gedachte 

houd ik van je. 

In woord en gedachte 

verlang ik naar jou ... 

smacht ik om je te kennen. 

In gedachte blijf ik je trouw, 

ondanks vele stinkende, smerige woorden. 

In woord en gedachten 

stijg ik boven Al, 

dat wat mensen hoorden ... . 

 

In het hart 

liet ik jou nimmer gaan 

gedachtes dichtbij jou 

altijd blijven bestaan. 
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Volwaardig 
 

Ik zou zo graag willen 

dat een ander mens 

volgens mijn diep innerlijke wens 

zou verstillen 

 

bij mijn aanblik 

mij zou zien 

als volwaardig 

gewoon te bezien 

 

als een aardig persoon 

niet zo vol zorgen 

voor de dag van morgen 

maar zijn kijk houdend op 

 

mijn lach 

en beseffen 

dat ik ook behoor 

zonder dat ik alleen maar 

 

stoor 

maar wil behouden 

vriendelijkheid 

en liefde al die tijd. 
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Ontvankelijk 
 

 

Ontvankelijk voor dichterlijke 

inspiratie, ben ik 

 

als ik even niet belangrijk 

ben, 

 

maar als ik toch de waarde 

van het nieuwe gedicht ken, 

 

pak ik papier en pen 

en zorg dat er niks verloren gaat 

 

zodat de volgende dag er een 

nieuw gedicht te lezen staat !! 
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Avondschemering 
 

 

In vrede ging ik slapen 

ik genoot van de frisse lucht 

van de zang der vogels 

ik genoot van de geur van gras 

ik was niet vergeten 

hoe heerlijk het op aarde was. 
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Liefhebben 
 

 

Ik verspreid een zuiver licht 

om me heen en 

ik ben me ervan bewust 

dat ik dat kan, 

 

nu dat het gaat om 

liefhebben en houden van. 
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Liefdevolle herinnering 
 

 

Ik zal jou herinneren 

in mijn heldere droom 

als degene 

die me genoeg gaf 

om voor te leven, 

 

dat terwijl ik bang was 

en jij met jouw fluisterstem 

lieve woorden tot me sprak, 

me aanraakte 

en aankeek met tedere blik. 

Dankjewel 
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Goddelijk 
 

 

Als het goddelijke tegen me praat 

zomaar plotseling 

 

iets verschijnen laat 

zonder uit mijn ziel te verdwijnen, 

 

dan ben ik blij en voel intens geluk 

en in één ruk 

 

vlieg ik even boven de aarde, 

los van lichaam en geest, 

 

en dan voel ik vervulling 

in mijn diepste, grote wezen, 

 

zelfs in mijn kern van de ziel 

net totdat ik weer op aarde viel. 
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