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Verlangen
‘Zoals een hert reikhalst 
naar levend water’ 

(Psalm 41, 1)

Sprong
Spring in het veld 
edel hert 
dat hinden hoedt

kom over naar mij 
van over de heuvel 
in het dal

waar tintelend 
het beekje ruist 
voor je dorst

leg je naast mij 
in de sappige grassen 
en spring.

(naar Hooglied 1, 9)

    ***

Ik ga me fijn wassen 
en klaar maken want 
ik hunker naar jou. 

(Hooglied 0, 0)
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Liefdesgeur

Wij willen voor God 
net zo zuiver zijn 
als we voor elkaar 
willen zijn - en dan 
kan God op elk moment 
in de nacht en overdag 
ons (tot zich) nemen 
en zich verlustigen

Zij die mij kiest als 
even meest geliefde 
Hij die steeds is 
mijn meest geliefde 
om uitzinnig zinnelijk 
oneindig God en 
Godin te zijn in 
ons bed van liefde

Wij willen de geuren 
bij ons dragen van 
bergen bloemen en 
zeeën zaligheid 
en ons versmelten met 
de eeuwige geuren 
die ons doorstromen 
van God en Godin
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Natuurling

je voeten geuren 
naar gras 
en guichelheil 
naar aarde 
en water 
en zijn zuiver 
als de lucht

je voeten zijn vuur 
onder je wil 
om naar alles 
uit te gaan 
en mij mee 
te nemen 
in de velden

(Hooglied 4, 16 
Laat zijn balsemgeuren 
stromen)
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Geur mij

God, ik geur U toe
als uw beminde 
om in uw eeuwig geuren 
op te gaan.

U, Geur van een 
eeuwig verleden, 
Geur van alwat 
komen gaat.

   ***

God, geur in mij over 
als mijn minnaar 
om vol te stromen 
van uw bedwelming.

U, Geur van mijn 
lichaam en ziel, 
waarom U mij 
onweerstaanbaar begeert.
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God
mijn lieve leven 
ik raak jou aan 
nu ik mijzelf 
aanraak

ik voel 
je vreugde 
die opwelt 
in mijn schoot

zo diep ben je 
in mij 
dat jij 
mij uitstroomt

zo diep ben ik 
in jou 
dat ik 
jou uitstroom
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Morgengroet

Vriendinnetje, dat tussen mij sliep 
en donzig doezelde in de nacht, 
ik streel je hartje dat in mij klopt 
om open te doen in de morgen. 
Jij wekt mij uit de slaap en 
doet mijn verlangen stromen. 
Ik draag je in mijn hand 
als mijn wiegekindje.

Als een lelietje van dalen 
bloei je in mijn kruidentuinje. 
Ik dompel je in helder water, 
je zwemt door mij heen en 
spartelt tussen mijn vingers. 
Liefje, je laat mij binnenkomen 
in mijzelf en dan gaat alles 
juichen een hele dag lang.
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Morgengroet

Goede morgen, mijn lieve vriend, 
ik streel je zacht over je kopje. 
Een brede glimlach spreidt 
zich over je gezichtje. 
Je gaat rechtop staan en 
beweegt je naar mij toe. 
Dan geef ik je de hand 
in je eerste morgendans.

Ik doe je in bad en balsem je. 
Als een bundeltje lavendel 
dat gaat geuren als het wordt 
beroerd en zacht bewreven, 
geur je door mijn tuinen. 
Vriendje dat dartelt en mij 
wekt, wanneer ik in de slaap 
van vergetelheid je vergat.


