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NATUUR
WANDELING

niet in stilte

met kleine woorden

kort van zin

maar langs lange

lanen, brede paden

waar alles ruist
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God

U houdt van het leven.

U bent zelf het leven.

Het leven dat bent U.

Mijn leven dat bent U.

U bent het grazig groeien,

het speelse vlinderstoeien,

de blauwe korenbloemen,

het blije bijenzoemen.

U bent het einde van een ruzie,

het bloed van een transfusie.

Een zuster met een zachte hand.

Een wenskaart aan de wand.

Wil in ons uw tranen drogen,

wees het licht in onze ogen.

Schrijf onze namen in het zand,

hef over ons uw hand.

Als eens de mensen en de dieren

een wereldwijde vrede vieren,

zult U dan in zon en maan

hoog aan de hemel staan?
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Zien
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Blijerik
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Wie ben je?

Ik kijk door het vogeltjesgaas 
naar jou achter het vogeltjesgaas. 
Uren kijk ik naar jou 
ik hou van jou 
en wil naar je toe.

Dan sta je plotseling stil 
en kijk jij mij aan: 
klein roodborstje met 
mijn grote zwarte ogen. 
Wie ben je, vraag je.

Ik weet niet wie ik ben, 
ik weet niet wie jij bent: 
je bent anders  
dan een boom, anders 
dan een zonnebloem.

Wie ben je, roep ik: 
je bent zo lief 
zoals je je voorpootjes 
legde om de hals van 
het wezentje dat is als jij.

Wie ben je? 
Ben je een paradijsvogel? 
Ik wil zijn als jij. 
Ben je misschien .... 
God?
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Hoogliedje
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Haasje-Over
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De ogenblik
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Gods paring

Het paard lacht
met de tanden bloot
en snuift de geur
van twee geliefden
terwijl het zich buigt
over de omheining.
In de bermen
vrijen de bijen
met de bloemen.
Eenden broeien
in de ruigte
van de beemd.
En alle leven voelt:
God is aan het paren.

Onstuimig kust hij
de mond van de
wilde roos.
Het goddelijk zaad
stuift door de velden.
De geur van God trekt
een wellustig spoor
van dier tot dier.
Alles hunkert naar
de schoot van Godin
die zich lachend ontvouwt
in een paardebloem.
En het paard staat
in volle glorie.
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Natuurlijk
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Morgengroet

Er is niets mooier 
dan in jouw licht ontwaken. 
Je glimlacht naar het leven 
en spreekt een woord van kracht.

Ik doe niets liever 
dan jou gelukkig maken, 
je met liefde omgeven 
dag en nacht. 

Niets is er  ijner
dan jou aan te raken. 
Ik houd met geheven 
handen over jou de wacht.


