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Van verse oogst bereidde nieuwe wijn
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gezuiverd van haar droesem rein
geheiligd door de Goddelijke Geest
geschoeid op de aloude waarheid-leest
geef daarvoor Gode roem en eer
door Pieter Frank van der Meer

Jeremia 2:13 Mijn volk heeft twee boosheden gedaan:
1e. Mij, de Springader des Levende Waters verlaten
2e. Om zich zelven bakken uit te houden, gebroken bakken
    die geen water houden.

Wat zijn wij als volk toch dwaas
wij leven in een roes en waas
wij hebben onze Bron verlaten
en tonen dat wij het ware leven haten
BEKERING is de weg terug
kom stel niet uit en doe het vlug !

Aangevuld met enige gedichten van:
Willem van den Berg, Ter Heyde aan Zee
samengesteld omstreeks 1890.

Zo veel als mogelijk is de onvertaalde naam van Jahweh, Elohim, Jesjoea 
gebruikt, in plaats van de vertaalde namen als 
'HEERE Heere' en God, en Jezus Christus. Heer = Baäl.

Voor één weekeinde zijn twee gedichten opgenomen.

DENKEN, SPREKEN  en DOEN              
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Een nieuwe dag breekt aan
wij zien de eerste zonnestralen
dan wordt het tijd om op te staan
kom, laten wij niet dralen
De zegen voor deze nieuwe dag
kan zelfs veranderen in een vloek
zo wij niet bidden met ontzag
of onze namen wissen uit Zijn boek

Ik weet waar ik ook ben
zal delen in Zijn milde regen
omdat ik Hem persoonlijk ken
en voel Zijn grote zegen
Geen nacht kan nog zo donker zijn
geen dag zo zwart of duister
Hij geeft de balsem voor de pijn
en trekt mij op, gericht op 's hemels luister

Gij hebt o hemelhoge Majesteit
de hemelen als een tentdoek uitgespreid
en ons de aard gegeven
om daarop voort te leven
wij hebben er een puinhoop van gemaakt
en niemand die het eindloos vuren staakt
grijp in van Hogerhand
voordat wij allen zinken in het modderig zand

onze tijd vol onrust en lawaai
gunt ons geen tijd van denken
eenzaamheid en rust lijkt saai
en schijnt onze geest te krenken
U geeft ons nog de kostelijke tijd
om grote gedachten voort te brengen
slechts voor het leven wat aan U is toegewijd
wil daartoe onze dagen lengen

Denken is Uniek
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denken is gezond
de media denkt voor U, dat maakt ons ziek
en niemand opent zijn mond
geen plant of dier kan denken zoals wij
in ons is geest en stof verbonden
dit gaf de Schepper U en mij
wat doen wij daarmee, niets dan zonden?

Om ons het rechte denken weer te geven
gaf ons de Vader Zijn Zoon, de WEG, de WAARHEID en het LEVEN
Hij is het denken Gods, het WOORD
denk zo aan Hem, leef ongestoord.
Het denken wordt in Hem een heilig spreken
het wordt een Goddelijk DOEN
zo krijgt Zijn Koninkrijk tot teken:
een volk wat dapper is en koen

HET VADERHUIS                                                    Weekeinde 2

Wiens  harte ..... lijdt smarte .....
om het aardse genot

zal vrezen  .....  bij het lezen .....
van Elohims gebod

Wiens ziele ..... leert kniele .....
onder het heiligend kruis

zal wonen ..... en tronen .....
in het Vaderlijk huis

op bede .....  volgt vrede .....
in hart en gemoed

als honing ..... tot beloning .....
voor het gehemelte zoet.

Bij het vroege ochtendgloren
zingen de vogelen koren
het welkomstlied der zon
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ons aller levensbron.
De donker moet verdwijnen
als de zon begint te schijnen
dan breekt het leven los
en 't feestgezang klinkt uit het bos
dit is het wonder van een nieuwe dag
die ook ik nu weer begroeten mag.

IMPRESSIES, INDRUKKEN VAN ALLE DAG      

Is het niet iets groots
dat ik als kind des doods
door Zijne gift mag leven 
en voor geen onheil heb te vrezen
Ik, zo nameloos koud en arm
vertroeteld Hij nu rijk en warm
Ik, zondaar die de eeuwige dood moest sterven
mag nu weer leven om te erven
Hij houdt mij op de been
door alle aardse tegenheen
Een enkele belofte is genoeg
gedaan in de Gezalfde Die mijn zonden droeg
De "godsdienst" geeft mij enkel steken
van Hem mag ik tot hen nu niet meer spreken
men leeft bij twijfel en gemis
en voelen zich daar vredig bij en fris

Zo maakt men van 't geloof een ware "hel"
een grote strijd van op en neer
met zware stormen, o zo fel
geen enkel uur, maar aldoor weer
Het is in hen geen ware hartezaak
maar 't lijkt een concurrentieslag
voor hun "bevinding" in de maak
en hun gemurmel en geklag
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Doe mij het telkens weten
wat ik eenmaal heb bezeten
aan kennis, gerechtigheid en heiligheid
opdat ik mij alleen in U verblijd
geen maand geen dag geen uur
in mijne korte levensduur
blijft altoos jong en fris
dan 't uur van Uw vergiffenis
dat zal ik nooit vergeten
toen 'k voor het eerst mocht weten
in mijn Heiland schoon, bevrijd
geheiligd voor de nieuwe tijd
verlost van schuld en nauwe band
verheven tot die koning-priesterlijke stand
voor eeuwig weer met Elohim verbonden
vergeven al mijn vuile zonden
Niet meer te leven bij de sleur
maar in te gaan ten leven door dé DEUR.

WAT IS UW ENIGE TROOST?                                Weekeinde 3

Wat is de enige troost voor mij?
dat ik het eigendom van de Verlosser zij
in leven en sterven.
Zijn rijkdommen te zullen erven.

De stukken die ik daartoe kennen moet,
zijn drie, gereinigd door Zijn heilig bloed.
Ten eerste dat ik mijn ellende ken
en weet dat ik totaal verloren ben

Als ik Jahweh’s vonnis heb aanvaard, 
Hij enkel recht is mij verstotend van deze aard,
en ik geen ander oordeel had verwacht
dan weg te zinken in de eeuwige nacht.
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Daar brak het uur der minne aan
met de Messias uit het graf weer op te staan
verenigd met Hem, Hij in mij en ik in Hem
werd Hij in mij geboren als in Bethlehem.

Wat dank ben ik verschuldigd, grote Elohim/God
dan slechts te leven naar Uw wet, naar Uw gebod.
Maar o, wat ben ik mank
wat voel ik mij nog krank.

Dies werp ik mij op Uwe trouw en zorg
dat Hij mijn Goël is en Borg
want zonder deze enige troost voor mij
heeft niets nog vreugde, noch waardij.

OVERWINNAARS                                     

Als in mijn oog de weg bergafwaarts lijkt te gaan
en ik geen been meer voel om op te kunnen staan ....
Als ik geen kracht meer heb mijn handen te vouwen
geen uitzicht heb mijn hope op te mogen bouwen .....
Als wolk en winden om mij loeien
en ik gekluisterd zit in aardse boeien .............
Als ik in 's werelds mallemolen draai
en dreig te vallen in de tanden van de haai ........
Als ik geen stem meer over heb tot schreeuwen
en overal omgeven ben door felle leeuwen ...........
Dán blijft alleen het heilig steunen
en wordt veranderd al mijn akelig kreunen .........
Het stralend licht in mij ontstoken
moge als een smeulend vlaswiek roken ...............
te blussen is het nimmermeer
het vlamt steeds op, steeds wéér ...................
't kompas moge immer trillen
mijn beenderen kunnen somtijds rillen
al draai ik als een tol in 't rond
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al zie ik gans melaats van zond
in mijn VERLOSSER ben ik vrij!
Hij is in alle duisternis toch héél nabij ..........
geen macht kan Hem doen scheiden
mag ik mij daarin niet verblijden?
Kom aan gij broeders, zusters, hoor 
laten wij van Hém zingen in ons koor................

Als dit eens was mijn allerlaatste levensstond
wat zou mijn wens en bede dan nog zijn?
Wat zou er komen uit mijn bange / of blijde mond?
zou ik dan stralen van geluk, of bang zijn voor die pijn?
Zou ik verkiezen 's werelds laatste galgenmaal
of roemen in de aardse glitter-vreugd?
Nee, Elohim dank dat ik zal spreken andere taal
gericht op 't leven en de ware deugd.

'k heb hier reeds leren sterven
ik ben bereid gemaakt
ik ga het leven straks beërven
in de Messias waar mijn hart naar haakt.
De overwinning is gewis
des Scheppers raad is zeker
niets kan nog lopen mis
de overwinnaars krijgen dan hun beker.

LEER GIJ ONS BIDDEN                                         Weekeinde 4

Een kort gebed
op rijm gezet
het is ter lof en dank
als liefderijk geklank
voor wie niet bidt
maar liever in deze aarde spit
is er toch de verbindingslijn
tot Elohim, voor groot en klein
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het hoofd omhoog gericht
de handen samen
wachtend op Zijn bericht
Zijn Woord dat wij beamen
de beide handen in de lucht
en uit het hart de diepe zucht
vanwaar, waartoe, waarheen mijn God
zal ik mij richten tot Uw gebod?
Wanneer ik woordeloos terneder zink
en ik geen klanken voort kan brengen
mijn adem voor U is als vuile stink
en Gij mijn dagen niet kunt lengen
Leer dan hoe verwerpelijk ik ben
daar ik slechts deels mij zelve ken
voor mij is er geen andere Bron
dan Gij, o Elohim de Levenszon
Eenzaam en verlaten
dolend op de aard
't eigen zal niets baten
'k ben het al onwaard
wat doe ik met Uw tijd
verknoei ik die in onnutte bezigheid?
Geef mij een wijs beleid
te kennen wie Gij zijt
laat mij nooit maken veel kabaal
en leven op een grootse schaal
want holle vaten klinken meest het hardst
dan voel ik mij 't benardst
Laat Uwe rust en vrede in mij zijn
houdt mij ootmoedig en maar klein
al voel ik mij dan ledig, moe en zat
al lijk ik eenzaam
Gij zijt dan immers mijne grootste schat
met U leef ik gemeenzaam
Als alles mij ontvalt
en heel de wereld schalt
is er de onverbreekbare band
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en U getrouwe vaderhand
alzo aan U verbonden
zonder zonden 
levenslang
't is Uw belang
uw zegen 
als milde regen
stort op mij neer
steeds weer, steeds weer !
11-06-1993

JESJOEA’s (Jezus) LEVEN VAN MIJN LEVEN                     

Zijn komen en Zijn gaan
is aan het weerlicht gelijk
in Hem is mijn bestaan
Zijn liefde maakt mij onmetelijk rijk
Dat is mijn Heiland, mijn lust en leven
Hij geeft Zijn trouw, zijn volheid en zijn eer
zodat ik Hem prijs, al méér en méér
en Hij Zijn rijkdom mij wil geven
weerspiegelend zie ik mij zelve in Zijn ogen terug
in Hem weerkaatst zich mijn levenslicht
ja vriendelijk is de uitstraling van Zijn gezicht
en, wat gaan Zijn minne uurtjes vlug
Wat zijt Gij wonderbaar schoon
kon ik van U zingen op hoge toon
ik heb U hartelijk lief
ik blijf U trouw, ik vrees geen dief
In mijn grootste druk
vind ik het hoogst geluk
in mijn grootste smart
drukt Gij mij aan Uw hart
over de hoogste bergen heen
weet ik, ik ben nooit alleen!
Ik vertrouw op Uw leiding
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dat geen haartje van mijn hoofd
zonder Uwe wil zal vallen, 't is beloofd
want Uw trouw kent nimmer scheiding
Uw liefde laat mij gloeien
Uw trouw staat als een rots
Uw recht is als een knots
Uw waarheid doet mij bloeien
Zo leef ik als een roos
ik wens voor U te geuren
te stralen en niet meer te treuren
sinds ik door Uw blik U koos
Ik zal al tegenstand met doornen prikken
ik ben een steen des aanstoots tegelijk
ik kan de leugens niet meer slikken
en haat die in zich zelve zijn zo rijk
Het uur der waarheid komt er aan
het kaf zal van het koren scheiden
de bokken zullen links moeten staan
en alleen de echte tarwe, dat mag binnengaan
Leven, loven waar men Jesjoea ziet
een blijde toekomst in 't verschiet
Het is mij meerder waard
dan al het goud der aard.
05-08-1993

DE OPPERSTE WIJSHEID, Spreuken 8/9                  Weekeinde 5

Ik ben de WIJSHEID, Ik alléén
niemand kan Mij evenaren noch vertreen.
Ik ben daartoe verkoren
boven allen die de Schepper toebehoren
IK WIJSHEID heb uitnemendheid
door MIJ is 't gans heelal voorts uitgebreid.
Ik heb Mijn huis met mannelijke kracht
op zeven platforms voortgebracht.
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De WIJSHEID te verkiezen voor robijnen
zal, als het licht des levens, ons beschijnen,
om te verlichten onze levenspaan,
zodat wij niet in 't duister moeten gaan.
De WIJSHEID heeft slecht 't hare lief
dus niet de slechten, noch de dief.
De WIJSHEID doet ons wandelen op de goede weg
zodat daar niemand dwaalt van heg tot steg. 
Zij doet haar liefhebbers 't al beërven ... het groot bestendig goed,
en na het sterven ... volkomen lossing door Zijn bloed.

De WIJSHEID is van eeuwigheid gezalfd geweest
en Zij borduurt Haar nieuwe levenskleed niet op de oude Adams leest
Het is alles nieuw in haar volkomenheid
van alle oude lust en last totaal bevrijd.
Kom aan gij mens, blijf niet in Uwe zonden staan,
kom mee, volg mij in 't naar de WIJSHEID gaan.
De ware wijsheid is te haten 't kwade pad
wordt daar dan moede van en vreeslijk zat.
Verkies het leven, dat alléén voldoet
vliedt van het kwade weg, het maakt je zwart als roet.

De WIJSHEID was 't vermaak des Vaders
en is geboren aan d' eeuwige slagaders
Als nog geen bergen en fonteinen waren
was zij er bij de Vader en Diens legerscharen.
Zelfs toen de Morgensterren vrolijk zongen
was Zij er, van Haar grote taak doordrongen.
Toen Hij de hemelen bereidde was Zij daar
toen Hij de cirkel trok was 't alles nog niet klaar.
Toen Hij dit alles grondde was Zij Zijne voedsterling
geheel volmaakt, des Vaders grootste lieveling.
In Haar was al zijn welbehagen
in Haar Zijn ganse volheid uit te dragen.
In mensenkinderen had ook Hij vermaak
O mens kijk uit, let op Uw zaak.
Wees wijs, waak dagelijks aan Zijn poort
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want wie Hem vindt krijgt leven ongestoord.
Wie Hem verwerpt en haat,
kiest voor de dood, en dan is 't wel te laat.

PERSOONLIJK                                            

Ik schiet in allerijl
op u die dit leest MIJN pijl
en wens dat deze treft in 's vijands hart
wat daardoor nu terneder ligt in smart

Gij hebt immers Jahweh gevloekt
en de verkeerde levensreis geboekt
ge loopt aan 's bozen hand
en zijt een duivelse trawant

Uw wereld vol vermaak en glitter 
is alles namaak en geschitter
of uw wereld van de godsdienstsleur
is niet dan uiterlijk geleur

Met al uw loze pret
hebt gij uw grootst belang op zij gezet
Mag ik u eerlijk vragen
hoe brengt gij door uw levensdagen?

Als dit eens was uw laatste levensuur
en gij vooraf dan niet gelouterd zijt door 't hemelvuur
wat zal uw lot dan zijn?
de eeuwige vreugd, of, de helse pijn?
Bedenk dan nu voor 't is te laat
en zoek in Elohim uw heil en toeverlaat
in Jesjoea vree en blijvend leven
Hem eren als uw hoogste streven!
Sta niet op Sodoms vlakte stil
wordt niet een zoutpilaar als Lots vrouw kil
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vlucht naar de stad van uw behoud
vol paarlen poorten, met straten van goud.

Uw leven hier op aarde is bepalend
of dat het voor u eenmaal duister wordt, of stralend
maak nu 't nog kan de goede keus
en vaar dan veilig in uw nieuwe Messias-leus

Vaart wel ... behouden aankomst.
24-01-1993

DAVID EN JONATHAN                                        Weekeinde 6

Symbolen van wederzijdse trouw
van liefde die wonderlijker is dan der vrouw
vriendschap voor het leven
jezelf geheel den ander geven
In een wereld vol haat en jaloezie
zie je hier de schoonste symfonie
't is te mooi om waar te zijn
en toch maakt dit alleen het leven fijn
Als erfgenaam der kroon
koos Jonathan voor Isaï’s kleinste zoon
onbeperkt vertrouwen
waar je volledig op kunt bouwen
waar vindt men zulks heden nog?
elk jaagt toch voor z'n eigen trog?
dat de meerdere de mindere dienen zal
is de wet van 't groot heelal
David en Jonathan sloten een verbond
zworen elkander trouw, 't is geen zond
kent U reeds Davids Grote Zoon?
die voor ons verliet de Hemeltroon?
Is Hij Uw één en al?
Die is, Die was en Komen zal?
Geen schoner trouw
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geeft Hij Zijn vrouw
de mooiste kroon
geeft Hij als loon
de allerhoogste liefde en zorg
ontvangt ge van uw hemel Borg
een vriendschap weergaloos
sinds gij Zijn leven voor u koos !
03-07-1993

VOORBIJGAAND & BLIJVEND                   

Voorbijgaand is het leven
voorbijgaand is de dag
wat zal de nieuwe morgen geven?
zal het vreugd zijn, of beklag?

Blijvend is Jahweh's WOORD
blijvend is het goede
het kwade wordt gesmoord
door 's Allerhoogsten roede

Voorbij gaat iedere wolk
voorbij gaat elke smart
maar blijvend is Zijn volk
en blijvend is hun nieuwe hart

Geen schoner glans
geen hoger ideaal
grijp nu uw kans
wees radicaal

Altoos durend leven is bereid
blijvend zijn de goede daden
dat nu is de zaligheid
verdwenen zijn de kwaden

t' Allerhoogst en eeuwig goed
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is bereid in Jesjoea's bloed
Het is het goed dat nimmermeer vergaat
voor he't aan Hem geheiligd zaad

De wereld gaat voorbij ...
en al haar begeerlijkheid, ... 
maar die de wil van Jahweh doet ... 
blijft in der eeuwigheid.  1 Joh. 2:17

VERKRIJG LEVENSWIJSHEID                                 Weekeinde 7

Eens neemt dit aardse leven een eind
als onze levenszon achter haar horizon verdwijnt
en de dood door onze vensters gluurt
als wij zijn uitgeleefd en uitgetuurd.

Geen mens op aard die dit ontvlieden zal
het is de vrucht van Adams grote val
Als ik mijn levensakker overzie
zie ik helaas geen vrucht, geen enkele nie
Hoe zal ik dan voor mijne Schepper staan?
Hoe kan ik roemen op mijn eigen paan?

Ik ben zo arm en naamloos leeg
ik ben geheel melaats, als een bedorven deeg
maar heerlijk wonder van omhoog
dat Elohim in Jesjoea op mij zag uit 's Hemelsboog

In Hem vernieuwd gered
ontfermt op mijn ootmoedig smeekgebed
een vrede in mijn hart zo ongekend
en in 't vooruitzicht te mogen wonen in Zijn tent

Waar is de Wijsheid en de plaats van het verstand?
Waar is mijn thuiskomst in dat Vaderland?
De mens weet hare waarde niet
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en weet niet wat Elohim heeft in 't verschiet
Geen aardse schatten zijn met de Wijsheid te vergelijken
niet ons, niet ons, wij kunnen er niet mee prijken

De trek der wijsheid is meerder dan der robijnen
geen goud, noch zilver, geen grote dingen noch kleinen
De dood heeft het gerucht der Wijsheid wel gehoord (Job 28)
en met 't verderf lijkt onze wijsheid te worden gesmoord
Jahweh verstaat Haar weg, en weet Haar plaats alleen
want 't is van Boven, niet van beneên

Te wijken van het kwade is het verstand
en brengt ons met de Schepper in een nauwe band
want Hem te vrezen is de Wijsheid Zelf
en Zijne liefde is de WET der 10 geboden plus 1 = elf

Het is de liefde die alles draagt en overwint
en maakt ons van aards weer hemelsgezind
O, welk een gave wonderschoon
om weer te leven naar Elohims rijksgeboon!
O, wat een toekomst wonderbaar
vreest Jahweh, dankt Hem voor haar!

Geen macht ter wereld kan ons nog van Hem scheiden
al moest ik ook heel veel lijden,
al zou ik over steppen moeten zwerven
ik weet , het is om 't blijvend goed te erven

Wij leven hier nog bij 't moment
niets is hier zeker en gewis
de aardse zaken zijn als een fluitje van een cent
gezien in 't licht van 's Hemels erfenis
Verkrijg dan de levenswijsheid als een schat
te dragen in uw aardse vat.
11-09-1993
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Jahweh IS ONZE Elohim EEUWIG EN ALTOOS        

Er is Eén in mijn leven
er is Eén in mijn dood
Die wilde mij álles geven
mijn Redder uit de nood

Hij is de hartklop van mijn leven
Hij blijft het rustpunt van mijn hart
Hem zal ik ál mijn liefde geven
Hij ledigt al mijn smart

Druk mij toch als een kind aan Uwe borst
vertroost mij met een liefdeskus
les ook mijn grenzeloze dorst
zonder U voel ik mij eenzaam als de mus

Verkwik mij als weleer
druk mij als een zegel aan Uw harte
ja doe het, méér en meer
laat mij niet kwijnen in mijn smarte

Rijk mij steeds Uwe verse spijze toe
versterk mij in mijn zwakheid 
ik ben het strijden soms zo moe
en zou bezwijken van de zatheid

Dies roem 'k U elke morgen
ik prijs U elke dag
voor al Uw goede zorgen
voor dat 'k nog leven mag

De tekenen van Uw grote kracht
de blijken van Uw trouw
we zien het in Uw scheppingspracht
Gij schiep ons, man en vrouw
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Laat stromen van zegen
vallen op Uw nakroost neer
als een late regen
dat bid ik keer op keer

Laat ouden dromen dromen
laat jongelingen gezichten zien
dat wijst erop dat U zeer snel zal komen
och, dat ik U volkomen dien

Het is beloofd 
de haren van mijn hoofd
dat zij vermeld 
zij allen zijn geteld  

Waar moet ik nog voor vrezen?
Hij zal mijn Leidsman wezen
waar moet ik nog om vragen
Hij immers telt mijn levensdagen

Een nieuwe hemel en een nieuwe aard
en storeloze vreugd
dat is toch álles waard
en leven in volmaakte deugd.

WAARHEEN PELGRIMS ?                                      Weekeinde 8

O Vader, ik draag grote smart
om mijn totaal verdorven hart
mijn hart is door en door verwond
door al hetgeen waar 'k U mee tegenstond

Ik weet niet hoe ik van mij zelve weg kan vluchten
en ik moet gedurig onder deze situatie zuchten
kon ik mij maar verbergen
dan zou ik U niet altoos hoeven tergen
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Maar toch, nu zie ik mij in Uw Zoon volmaakt
voor U te leven, dat is 't waar ik zo naar haak
op U alleen stel ik mijn hoop en kracht
die in mijn plaats de Wet volbracht

Nu voel ik door de adem van Uw Geest
mij zelve eensdeels wel een heel groot beest
maar anderzijds een pelgrim op deez’ aard
en niets dan U te dienen is mij meerder waard

In U zie ik om donkere wolken gouden randen
en voel met al de Uwen dierbare liefdesbanden
wij allen hebben immers slechts één doel voor ogen:
Uw Naam, Uw eer, Uw werken te verhogen

Wanneer eens de stonde aan zal breken
dat ik de doodsjordaan zal oversteken
zijt Gij mij voorgegaan, mijn Heiland kent die weg
zodat ik mij gerust op Uwe schouders leg

Ik weet, in U zal ik niet zinken
Gij hoedt mij immers voor verdrinken
Gij zijt van voor en achter steeds bij mij
Gij brengt mij veilig naar die overzij

Daar valt het oude kleed voor altijd van mij af
en daalt het vleeslijk bolster in het graf
het nieuwe zaad ontkiemt, de zomer komt er aan
en dan in een nieuw lichaam op te mogen staan.

Nu wordt het werkelijkheid wat eens begeren was
en ziet mijn oog niet langer door het donkere spiegelglas
nu is het lieven, loven waar men Jashua ziet
en ligt er altoosdurend leven voor mij in 't verschiet

Geen macht ter wereld kan dit nog keren
niets kan die erfenis nog van mij weren
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de tijd gaat mij niet vlug genoeg
en 'k sta gedurig op de uitkijk van de boeg

door het eindgericht 
komt het nieuwe land in zicht
door de barensweeën heen
zullen wij straks vaste grond betreen.

VOOR DE JEUGD                                                     

Met nog een hart vol idealen
ziet onze jeugd de levenszon nog stralen
voor hen lijkt 't leven eindloos lang
nog vrij van vele soorten dwang.

De werkelijkheid pakt dikwijls anders uit
de dood komt ook wel jonge levens halen
en uitgeblust zijn dan hun idealen
en stuk is dan de levens-ruit.

Zoek daarom in je jeugd niet naar de aardse schatten
zoek net als Samuel en David vroeg naar Elohim/God
je weet, wie tot Hem komt en leeft naar Zijn gebod
krijgt van Hem méér als hij maar kan bevatten.

Zoek in Elohims Zoon je heil, ja zoek Hem vroeg
en denk niet: ik heb nog een lang leven voor de boeg
Nee, zoek Hem in je jonge levensjaren
dat zal je voor veel kwaads bewaren.

Sla Zijne roepstem toch niet in de wind
Hij is het die in Jesjoea ook de kinderen bemint
er zijn ook kinderen die als paarlen aan Zijn kroon
eens zullen jubelen voor Zijn troon.

Vraag aan je Schepper of ook jij daar schitteren mag
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want dát te missen vormt een hard gelag
verblijd je kinderen in je jeugd
en zoek vooral naar wáre deugd.

Laat wel je harte zich vermaken in je jongelingschap
en maak van tijd tot tijd gerust een grap
Wandel in de wegen die je ogen zien
maar tracht van 't kwade weg te vlien.

Weet dat ook jij zult komen voor het gericht
dan zie je zelf het kwaad wat je hebt gesticht
doe de toorn nu wijken van je boze hart
en weest bevrijdt van zware smart.

Doe 't kwade van je vlees toch wijken
en laat je leven in Hem verrijken
want jeugd en jonkheid zijn toch ijdelheid
en, je hebt helaas beperkt de tijd.

Wil toch niet ongehoorzaam aan je ouders zijn
breek niet hun hart, doet hen geen onnodige pijn
Vreest Jahweh, houdt Zijne wet
die Hij ons stervelingen heeft gezet.

O kind, denk toch eens in
als Jahweh maakt met jou een nieuw begin
en Hij jou Hulp en Kracht wil zijn
dat maakt je leven dubbel fijn

DE ALLERHOOGSTE SCHAT         Weekeinde 9

Wereldling, 't is in de Schrift vervat
ik ben als gij, ... een aarden vat
maar draag dáárin dé grote Schat

't is echter NIET uit  mij
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opdat de roem slechts Godes zij
't is Elohims genade, eindeloos vrij

Die Schat is zo onnoemlijk groot
en, al voel ik mij als een moddersloot
Zijn liefde is sterker dan de dood

Wij zijn nog in de tijd
ook U krijgt nog gelegenheid
want vóór ons ligt de eeuwigheid

Zoek dan die Schat voor elke prijs
kom, weest niet langer eigenwijs
verlaat het dunne wereld-ijs

Wat U ontbreekt, het is in Hem
komt, luister naar Zijn liefdevolle stem
die voor ons kwam in de stal van Bethlehem !
17-07-1993

HET WOORD                                                          

Hier is het wonder van de eeuwige Zoon
Die voor ons verliet Zijn heilige troon
daar, waar engelen juichen op hun toon
voor zondaars die Hij kreeg als arbeidsloon
Hij verachtte voor hen smaad, verdroeg hun hoon
Hij zag hen als de nieuwe paarlen aan Zijn kroon
Hij verkoos die weg, zonder enig bij vertoon
en zag slechts op dát einde, wonderschoon

Hij is het eeuwige Woord
dat was bij Elohim, heel ongestoord
door Hem is 't al geschapen, ongehoord
in Hem is 't leven, zeg dat voort
de duister kon niet blussen dat verlichtte oord
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waar 't leven is de zilveren draad, het gouden koord
al pleegden ook de bozen op Hem hun wrede moord
de overwinning was bereikt, géén man was overboord.

In Hem is 't goede nu gered, het Woord werd vlees
kom aan, ruim uit de weg uw bange vrees
Hij immers was het die uit 't graf verrees
en ons de weg terug naar 't Vaderharte wees.

DE KRETHI EN PLETHI                                        Weekeinde 10

Dit was Davids lijfwacht
als uitvaagsel der maatschappij veracht
de naam betekent: Jan Rap en z'n maat
maar, zij handelden uiterst kordaat
Wij mogen het eervol vermelden
zij waren bij Davids grootste helden

Hoe staat het met de volgelingen van Davids Zoon?
zingen zij op aard een hoge toon?
Nee, het zijn ook niet veel edelen en wijzen
die naar het hemels Sion reizen.
Doordat wij christen zijn
lijden wij verdrukking en pijn.
De Meester verstoorde overal de valse rust
doch telkens werd Zijn vonk weer uitgeblust
Zijn hoge idealen werkten verwarrend
toch werd Zijn humeur daardoor niet kwarrend
Hij maakte van het kwaad een middel het te bestrijden
en daardoor dagen er voor ons nu betere tijden!
04-03-1993

LICHT EN DUISTERNIS                                            

Is alles duister om U heen
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geen sterren, zon of maan
is er veel smart of tegenheen
kunt ge op uw voeten bijna niet meer staan ?

Kunt gij geen zucht meer slaken
rijgt alles in uw keel zich dicht
brengt ge de nachten door met waken
blijft alles donker tot aan het morgenlicht ?

Fluistert de boze in uw hart:
gij zijt een bastaard en geen kind
ge hebt te lang Jahweh getart
Hij is u niet meer welgezind !

Maak aan uw leven maar een end
gij mag niet langer op deze aarde leven
en nimmer zult gij komen in Zijn tent
luister naar mij, ik zal je alles geven !

Ge hebt een wrede Elohim/God
ik zal U alle rijkdom geven
luister dus niet naar Zijn gebod
straks wordt ge van Hem weggedreven !

Vergeefs dus al uw moeit en strijd
dat is toch doffe glans
wees met mij vrolijk in deze tijd
begin de dag eens met een dans !

Wordt u alzo geslingerd en bestreden
komt er geen antwoord van omhoog
zijn er reeds jaren stil voorbij gegleden
en zijt ge bang dat ge uzelf bedroog ?

Passeerden eens Jahweh's grote zaken in uw leven
werd u verlost, in de GEZALFDE op de Rots gezet
kwam tegelijk de Geest Zijn zegel aan u geven

   30                            Gedichten weekeinde-boek

en verhoorde Jahweh toen merkbaar uw gebed ?

Eens in het volle licht ...
nu in het duister !
eens vrijgesproken in 't gericht
nu veroordeeld tot de kluister !

Al duurt deze "winter" nog zo lang
al houdt verzoeking u in hare greep
weest nimmer bang
Hij haalt u over de finale streep

ER STAAT GESCHREVEN
dat 's uw overwinningstaal
dan hoeft ge niet te sidderen of te beven
want Jesjoea stierf voor u aan ene paal

Geen nacht kan ooit zo donker zijn
en geen verzoeking nog zo lang
of Jesjoea toont zich zelve rein
voor u, bezield door ene heilige drang.
04-12-1993

THANS LACHT DE LIEVE MEI                                Weekeinde 11

Koning winter moest weer gaan
want 't zoete voorjaar komt er aan
en iedereen fleurt weer op
als moeder lent de flora zet in kop

De mens die door Jahweh's Geest ontwaken mag
ziet zich als in de winter doods en maakt beklag
ontwaking is nog niet het nieuwe leven
dat kan de zomer-zonne der gerechtigheid slechts geven

Te koest’ren in de zomer-zonnegloed
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doet mens en beest en plant weer goed
vergeten wordt dan alle kou
en pas ná een oprecht berouw
kunnen de zonnestralen binnenkomen
en helpen zij de mens uit diens kwade dromen

In 't voorjaar is er de grote schoonmaak der vrouwen
en de boeren die hun land weer gaan bebouwen
de vogels die weer strootjes slepen voor hun nesten
de hoveniers die dan hun tuintjes mesten
Zo werkt bekering tot de schoonmaak in de mens
het hart wordt omgeploegd, geboren wordt de grote wens
om weer een thuis bij Elohim te mogen krijgen
verzoening is het waar men naar gaat hijgen

De zaaier zaait al wenend zaad in het rond
en het meeste valt gelukkig in de goede grond
hij hoopt dat hij straks vele vruchten oogsten mag
en volgt aandachtig 't groeiproces van dag tot dag
Zo wordt ook het zaad des Woords in 't hart geplant
de mens wordt wakker uit z'n slaap en grijpt naar z'n verstand
dit alles is nog het algemene Geesteswerk
en velen komen hier niet verder dan van de kroeg naar de kerk

Het grote wonder dat er ooit gebeuren kan
is het ontkiemen volgens Godes eigen vredesplan
er sterft iets weg waaruit ontstaat het nieuwe deel
dan rijst de lofzang op uit onze keel:
wat kracht der Zon die voor dat ontkiemen nodig was
Gij zijt het Licht, ik ben slechts stof en as
In Jesjoea's eigen Zomer-zonnegloed
kreeg ik verzoening in Zijn dierbaar bloed
Zijn leven, Zijn gerechtigheid
overdekt nu mijn lamlendigheid
In mij weerkaatst Hij nu Zijn warmt en licht
wat eens een last was, wordt nu een zoete plicht
Al wisselen hier op aard nog jaargetijden
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als eerst het aardse lichaam wordt gezaaid in het graf
en in de oogst den engelen scheiden het koren van het kaf
en wij in Zijne volheid mogen delen
elk uitgekozen uit zo talrijk velen
Zijn schoonheid, pracht en macht te aanschouwen
en als Zijn Bruid met Hem te trouwen !

DOOR DONKER NAAR LICHT                                

De meest grillige levensvormen
worden gevormd door zware stormen
de mooist geslepen diamant
heeft ook een schaduwkant

Vanaf de ruime stranden
ziet men soms wolken met gouden randen
als rotsen in de branding te staan
zo zullen wij alleen in Godes krachten gaan

Geen kwaad kan ons nog deren
geen Kaïn-Ezau kan ons de zegen weren
het onschuldig bloed vergoten
roept naar omhoog uit de aardse kloten

Moest Jakob zich in vele bochten wringen
toch kon hij als het moest het lied van Ezau zingen
Alleen een staf was zijn bezit
en zo aanvaardde hij de lange rit
maar vol beladen kwam hij terug
met twee heiren ter dekking in de rug
Ezau kwam hem tegemoet
en een groot geschenk maakte Ezau weer zoet

Zo moest ook David dikwijls vluchten
en kon bij Jonathan zijn harte luchten
wat vreemd hoe Elohim Zijn diamanten slijpt
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en hen voor groter zaken rijpt

Geen schoner glans
geen kostelijker schittering
niet door de aardse dans
niet door veel glittering
maar door Zijn wijs beleid
wordt nu Zijn volk geleid
door soms heel donkere diepten heen
om op Hem te steunen, op Hem alleen!

Al het onze breekt Hij af
dat moet in het zondegraf
het is enkel Zijn verdienste wonderbaar
dat brengt de mens en Elohim weer bij elkaar
het is enkel Zijn gerechtigheid
dat maakt ons mensen toebereid.

Te wandelen in het Grote Licht
de duisternis kan het niet blussen
waardoor de één de ander sticht
en het liefdeswoord van Jesjoea ons komt kussen

Wég donker duister
ik leef in het Licht
en zie daardoor Elohims luister
en vrees voor geen gericht.
23-10-1993

DE LENTEMAAND MEI                                           Weekeinde 12

De lentemaand mei
toont ons het allerschoonste schilderij
als alles bloeit in pracht en praal
en de tuin weer zorgt voor het gezonde maal
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De vogels zijn dan zeldzaam druk
en straks verwachten wij de grote pluk
Het is des Scheppers zorg voor groot en klein
dat mag nu juist in het voorjaar overduidelijk zijn

Wie zal zijn Schepper dan niet eren?
die in het voorjaar toont zijn macht zo vele keren?
De mens die onbeschaamd daarhenen leeft
wiens hart alleen aan dit vergankelijke kleeft
vindt alles heel gewoon
en werkt slechts met het oog op loon

De mens is blind, kan zich niet eens goed voeden
deswege moet men zozeer bloeden
men eet alles wat maar lekker smaakt
en denkt niet na dat daardoor straks het lichaam kraakt
men hoort nog wel de vogels fluiten
maar verder zwoegt men enkel om de duiten

Geen hoger doel
geen schoner ideaal
dan 't aards gewoel
dat is des mensen verhaal !

Wij worden allen geestlijk blind geboren
het hoger goed kan ons dus niet bekoren
wij lopen als vreemden op de aarde rond
en denken niet aan onze korte levensstond
wij menen dat we alles kunnen
en willen Elohim Zijn eer niet gunnen
maar met de techniek en onze wetenschap
verstaan wij van Zijn kosmos helaas nog geen klap

Wij kunnen het heelal niet meten
dat lukt ons nooit, zeker weten !
Wij kunnen de aarde niet doorgronden
tussen Elohim en ons staan onze zonden.
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O lieve mensen, denk eens na
waarom Hij Zijn eigen Zoon liet sterven op Golgotha !
Waarom leven wij nog minder dan de beesten ?
Waarom denken wij niet aan onze geesten ?
het lichaam is het dat ras vergaat
en waar is dan voor uwen geest een toeverlaat ?

Denk over dit alles na in de lentemaand mei
en wordt volmaakt in de Gezalfde vrij !
17-07-1993

EEN ZIEKENHUISERVARING RIJKER                  

Nog nooit had ik in een ziekenhuis gelegen
en ik wenste wel daarvan verschoont te blijven
doch na een ongeluk, altijd zeer ongelegen
zag ik het ziekenhuis in levende lijven

Daar ziet men hoe de factor "HERSTEL" werkt
en hoe de deugd der liefde "helend" sterkt
in onze wereld vol haat en verdriet
gelooft men hier in het Lucasziekenhuis zijn ogen niet

Hier werken doktoren, zusters en broeders in harmonie
dat klinkt voor de patiënten als een symfonie
in onze materialistische wereld vol geweld
en in de moordende concurrentiestrijd om het grote geld
vertoont zich hier zo schoon BARMHARTIGHEID
als beeld dat ook eens 't mensdom uit d' ellende wordt geleid

De nieuwe mensheid komt er immers aan
die schone toekomst is nabij
het oude brokkelt af en zál vergaan
het nieuwe komt voor U en mij

Nu wordt nog wel veel pijn geleden
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veel zorg en moeite wordt doorstaan
maar met zeer grote liefde wordt zulks hier bestreden
en tracht men ons weer spoedig naar huis te laten gaan

Dan mogen wij weer opnieuw beginnen
laten wij allen dan wandelen op des Scheppers rechte paan
Hij immers heeft Zijn Schepselen eindeloos lief
Hij heelt gebrokenen van harte
Hij verbindt ze in hunne smarte
Hij geeft Zijn schepping echt niet prijs aan die boze mensendief

Alle lof is er voor het Lucas- en Julianaziekenhuis
maar ondanks dat verlangde ik toch naar huis!
Apeldoorn, 23-03-1993 

ONTWAAKT GIJ DIE SLAAPT                                Weekeinde 13

Het is door Uw trouw en mededogen
dat wij des morgens na de slaap ontwaken mogen
dat wij nog zijn in deze tijd
en Gij ons nog genadig zijt

Wat wonder dat we ons hart nog voelen kloppen
En Gij onze' levensstroom nog niet hebt laten stoppen
wat wonder dat wij het morgenlicht aanschouwen
en wij onze taak kunnen hervatten de aarde te bebouwen

Maar het allergrootste wonder wordt ontdekt
als Gij door Uwe Stem onze dorre beenderen wekt
en roept: Ontwaakt, gij die slaapt, ten gerichte
sta op uit de dood, en Jesjoea zal over U lichte

Dán zien wij mensen gedreven door de grote nood
hoe wij gebonden liggen in de geestelijke dood
en dat ons heil alléén in de Gezalfde zeker is
en wij door Hem ontvangen Uw vergiffenis



   37                            Gedichten weekeinde-boek

Om dán nog voort te leven en te sterven
is om het hemels goed te kunnen erven
niet om Uw werk te stoppen onder stoel en banken
maar om U te verhogen met de harp en vreugdeklanken

Wat wonder als wij dán in ons Uw Geest zien werken
want wij zijn doods en blijven liggen onder onze zerken
maar door Uw Geest houdt Gij ons levendig en fris
en bereidt Gij ons voor op d’ onverwelkelijke erfenis

De kracht des levens in ons aad’ren te ontwaren
doet ons niet bang zijn voor veel duivelse gevaren
Uw Geest geeft heldenkracht
U zij de roem, U zij de macht

Gij ziet in gunst in de Gezalfde op ons neder
en zendt Uw Zoon toch spoedig tot ons weder
Hij laat ons nimmer meer alleen
en redt ons vast uit alle aardse tegenheen

Hij brengt ons veilig bij Hem thuis
in Zijn nabijheid, in des Vaders huis
geen levend steentje zal ontbreken
en elk mag dan de vaandel in de lucht opsteken.
18-02-1993

DE GEBROKEN VOET                                              

Een ongeluk zit meestal in een klein hoekje
dat daarover schrijf ik nu in dit boekje

Het was de elfde maart
en dat muisje kreeg een lange staart
Wij waren met stenen laden druk
en toen gebeurde plots het ongeluk
Pieter reed met de tractor achteruit
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en dat kan hij best, die kleine guit
toen liet hij de koppeling los
en werd mijn voet de klos
Een ongeluk komt altijd onverwacht
en dan in het ziekenhuis de eerste nacht
Gelukkig valt het nog wel mee
maar het is toch wel een erge wee
gebroken op drie plaatsen
dus kan ik voorlopig niet schaatsen
Bij het opstaan 's morgens weet men niet
of men des avonds z'n eigen bed weer ziet
Ineens lig ik in de ziekenzaal
waar de t.v. maakt hels kabaal
Wat is Jahweh goed en ter sterkte
o, dat mijn hart daar méér op merkte
en in deze benauwde dag
verandert Hij mijn pijn-beklag
Hij kent hen die op Hem betrouwen
en 'k zal ook hier op Hem vertrouwen
Veel ongelukken ontstaan door de techniek
de Kaïn-Ezau maatschappij maakt velen ziek
aan de ene zijde is er veel gemak
maar anderzijds veel ergernis en ongemak
wat een ondraaglijke pijn
kan er in één klein voetje zijn !
Geopereerd in O.K. vijf
men is heel wat mans aan ons lijf
'k heb zeer lang moeten wachten
voordat de operatie plaats kon vinden
dan slaakt de mens z'n vele klachten
ondanks de steun van vrouw en kinderen.
Wachten duurt altijd lang
toch was ik heel niet bang
ik weet in Wien ik leef
al liggen al mijn voetenbotjes scheef
onsterfelijk reeds in Hem
Hij werkt mijn levensdagen af
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ik heb in dit program een kleine stem
en eindlijk daal ik ook in 't graf
maar blijf ook dáár op Hem gericht
die door Zijn bloed de vrede heeft gesticht

Op 22-03-1993 weer geopereerd om exact 5 uur 's middags en op 24-03-
1993 voet in gips en op 25-03-1993 naar huis.
12-03-1993 Lucasziekenhuis

SCHULDBELIJDENIS                                               Weekeinde 14

Wij Zijn, Jahweh, van het heilspoor afgegaan
ja, wij en onze vaderen samen
Wij hebben U op 't allerhoogst misdaan
en zullen ons daarover voor U schamen

Wij zagen het niet in hoe wij ons daardoor schaden
en dat wij U vertoornden met onze daden
hoe had Gij ons wel willen overladen
met gunst en goed, als wij ons lieten raden

Maar nee
Wij waren minder dan het vee
Wij sloegen achteruit
en dachten slechts aan de aardse duit

Wij hebben u en Uwe wet verlaten
onze' schuld roept tot de hemel hoog
Gij zijt het immers die op onze paden let
Gij richt op ons Uw pijlen met Uw boog

Wij zijn het dubbel waard
omdat onze misdaad tot den hemel gaat
dat Gij ons wegstoot van deze aard
omdat wij U niet erkennen als onze toeverlaat
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Elk mens heeft hier tot dure plicht
zich te gedragen naar Uw Goddelijk gebod
en op te passen dat men niet-en-zwicht
voor 't kwaad, en niet te leven als een zot

Wij hebben dan ook geen enkele gunst verdient
dat Gij ons nog gedoogt en leven schenkt
Gij hebt voor ons de Weg ten leven uitgekiend
zonder dat één Uwer deugden werd gekrenkt

Wat wonder vol aanbiddingsstof
maakt Gij tot nagedachtenis
vol wijsheid U ten lof
dat maakt ons jong en fris

U bent het eeuwig waard
te roemen en te prijzen
dat elk U dient in hemel en op aard
en dat wij onze bee tot U doen rijzen

O wonder van geduld
wij doen belijdenis
wij hebben niets dan schuld
en leven van vergiffenis

Wij maken door Uw Geest de vaste keus
om nu voortaan voor U te zullen leven
en dragen in ons hart die leus
het is ons heilig streven.
20-02-1993

DE KROON DES LEVENS                                          

Wat is de kroon hier op Uw aardse leven?
wat is alzo Uw heilig streven?
De mensheid zoekt
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de meerderheid vloekt
en ieder leeft bij brood en spelen
maar niets lijkt toch de kloof in 't hart te helen
De T.V. zoekt koortsachtig elke dag naar nieuw program
en het leven lijkt alzo één gedram
Waar is de kroon op Uw leven dan te zoeken?
Ligt deze op de straat, of schuilt zij in de boeken?
Ligt het in onze kracht die kroon te grijpen?
of zijn wij steeds in de aardse luchtballon aan 't knijpen?
De kroon des Levens komt van Boven
voor hen die in Zijn Naam geloven
het is een gift van 's hemels heerlijkheid
Die voor ons mensen zulk een kroon heeft toebereid
De mensheid drinkt
de jeugd die zwingt
op zoek naar de verloren kroon
in weerwil van Elohims rijksgeboon
Hysterie moet extase brengen
en met chemie tracht men dit leven nog te lengen
op zoek ... naar de verloren kroon
die men slechts vindt in Godes eigen Zoon
Geen sterveling zal deze kroon ontvangen
als men zich zelve blijft omhangen
met wierook en vertoon
en op zich zelve plaatst Zijn eigen kroon
De ware Kroon des Levens is precisiewerk
en rest slechts voor de leden van de ware kerk
De Allergrootste Kunstenaar
ontwierp die kroon voor haar
Dit hemels diadeem
is niet van ijzer gemengd met leem
ze is van het allerfijnste goud
dat laat u, o mens, toch niet koud?
Dit zal de kroon eens op mijn leven Zijn 
nadat Hij mij leidde door veel smart en pijn
en ik in Hem een strijder werd
die over muren sprong als alles was versperd
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Geen kroon kan voor mij groter zijn
als Hij verhoogd wordt, en ik blijf klein
Niemand kan mij die kroon ontnemen
al rekent men mij ook tot de extremen
want de massa volgt het kudde instinkt
en blijft daardoor kreupel en verminkt
Wat schijn en glitter toont dit aards vermaak
de disco, en al het andere is maar vies gebraak
De jeugd ziet niet op deze kroon
en wil niet leven volgens Elohims geboon
Dit echter is de kroon op mijn leven
als ik mijn kroon weer terug mag geven
als ik onttroond
en Hij slechts wordt beloond
wanneer Jesjoea Zelf zijn kroon zal geven
aan  Zijn Vader, je zult het beleven!
Voor U buig ik mij in het stof
U zij de eer, U zij de lof
mijn Kroon op mijn leven is NIET mijn eigen eer
daar stort de mens toch eens bij neer
het is de eer des Vaders hemelhoog
Zijn macht, Zijn liefde, Zijn hemelboog
Dies prijs ik Zijne Majesteit
van nu tot in der eeuwigheid
Wanneer wij getrouw Zijn tot den dood
werpt Hij Die kroon in onze schoot.
13-03-1993 Lucasziekenhuis Apeldoorn

ALLES UIT HEM, NIETS UIT ONS                 Weekeinde 15          

Al was ik als een leeuw zo sterk
al vloog ik als een arend door het luchtig zwerk
al had ik ook het oog van ene kraai
al zwom ik sneller dan een haai
al kon ik zingen als een nachtegaal
al kon ik als de apen brullen met kabaal
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al kon ik als een zwaluw piepen
of als de takken van de bomen zwiepen
al groef ik holen in de bergen
voor Uw alwetendheid kan ik mij nooit verbergen

Niets is voor U, Jahweh, verborgen
al maak ik mij ook duizend zorgen
al bedde ik mij in de hel
U ziet ook daar mij wel
al kon ik vliegen naar de sterren
Gij kent mijn doen toch reeds van verren

Al was ik sterker dan de leeuwen
al vloog ik beter dan de meeuwen
had ik een huid als olifanten
en had ik mooier veren dan fazanten
voor U kan ik met al dat schoons niet pralen
ik zonk voor U nog dieper weg dan dalen
ik werd een prooi van 't lustig kwaad
en dat Gij nochtans op mij ziet is Uw genadedaad

Al sprak ik met een Engelentong
al klonk mijn stemme schoner dan een gong
al was ik als een Salomo zo wijs
al kon ik  voorkomen dat mijn haren werden grijs
al had ik hele bergen edelstenen en goud
al werd ik meer dan duizend jaren oud
voor U kan ik dáárom niets waardig zijn
voor U ben ik een stofje nietig klein

Al wandelde ik met Lucifer tussen Uw vurige stenen
al stond ik als een rots zo vast op mijne benen
al kon ik lopen als atleten
al kon ik tegen giftige slangenbeten
U zou mijn hoogmoed toch wel vinden
en mij met Uwe koorden binden
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Al kon ik fluiten als de winterkoning
of zoeken als de bijen naar de honing
niets kan mij voor U maken welgezind
het is alleen Uw gunst dat Gij mij maakt Uw kind
Al kon ik nachten als een vleermuis zweven
Uw rechterhand kan mij alleen de ware ruste geven
Al kon ik slimmer dan de vossen zijn
alléén Uw witte kleed maakt mij volkomen rein

Al kon ik lekkerder ruiken dan de rozen
alleen Gij wilt mij maken vrij van al de bozen
al kon ik schoner bloeien dan de lelie en de orchidee
tot al het mijne moet ik zeggen altoos: NEE
Niet ons, niet ons, o Hemelmajesteit
U zij de lof, U zij de eer tot in der eeuwigheid

Al stopte ik als een struis mijn hoofd in 't zand
al groef ik als een blinde mol door 't land
al kon ik dagen als kamelen door woestijnen dolen
en mij als de konijnen verstoppen in de holen
ook dáár zult Gij mij vinden
Uw liefde' alléén maakt mij tot Uw beminden

Al zou ik vlijtiger dan de mieren zijn
en wroeten als het everzwijn
al zou ik met een shuttle het heelal doorzoeken
en schreef ik bibliotheken vol met boeken
geen van mijn werken is voor U van groot waardij
alléén uit onbegrijpelijke goedheid ziet Gij op mij.

Hoe groot YHWH, Zijn al Uw werken
voor mijn bevatting treedt dit buiten alle perken
Gij hebt het al met wijsheid zo gemaakt
en alles aan Uw bruid vermaakt
Hoe kostelijk zijn mij Uw gedachten
Uw trouw is van geslachten tot geslachten.
15-12-1992    Ps 139 berijmd - vers 4,
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VANWAAR en WAARHEEN ?                            

Geen aardse klanken
geen enkel lustvermaak
trekt mij nog weg van Uwe zaak
daar blijf ik U voor danken

Het allerschoonste spel
de allerleukste kwis
de mooiste klank van gong of bel
laat in mij na een groot gemis

Vrienden voor het leven
kameraden tot de laatste dag
het kan mij niet die vrede geven
dan hetgeen ik ooit in de Messias zag

Hij is mijn Heil mijn Levenskracht
verenigd met Hem voor het leven
dat is 't wat mij Zijn volheid bracht
mijn zonden algeheel vergeven

Geen aardse dans
geen Weense wals
krijgt bij mij nog kans
het klinkt mij alles vals

Wie eenmaal 's Hemels klanken hoorde klinken
Wie ooit Zijn grootheid zag
laat zich in 't aardse aanbod niet verdrinken
maar schudt zijn hoofd, en roept: Ach, ach!

Der Engelen hemelorde en pracht
hun wondervol gezang
kan slechts veranderen mijne klacht
en geeft geluk voor het leven lang
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De Jubel die mij rest
de vulling van mijn leven
is Jesjoea op Z'n best
Hij zal mij álles geven !
16-03-1993 Lucasziekenhuis

DE SCHEPPER FAALT NIET                                  Weekeinde 16

De onzichtbare Hemelhand
Houdt hier Zijn werk in stand
temidden van de chaos en 't verderf
komt Zijn gebouw steeds mooier uit de verf
Deze wereld lijkt te stikken in haar smog
maar nee......toch, ja toch!
De schepper bouwt naar Zijn bestek
ook al prikken wij Zijn aardbol telkens lek
Wij mensen hebben schijnbaar niets geleerd
en positieve zaken lijken ons verkeerd
en wat ontbreekt er dan aan onze wetenschap?
kunnen wij ons doen en laten afdoen met een grap?
waar blijven wij met onze verantwoordelijkheid?
ja, wie is werklijk tot iets positiefs bereid?
Wat is er met ons mensen misgegaan?
kunnen wij onze opdracht niet meer verstaan?
Ja,.... inderdaad
bij leugens zijn wij niet gebaat
dat bleek al ras
toen Eva kwam te pas
en 't slangengif in haar bloedbaan kwam
en doorging tot de hele mensenstam
Dit serpentinegif maakte ons blind
en negatief gezind
wij worden door het gif geleid
hoe kunnen wij ooit daarvan worden bevrijd?
Wie kan ons het positieve brengen
wie zal onze levensdagen verlengen?
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wie kan het gif uit onze aad’ren zuigen?
wie kan onze harde nek nog buigen?
Wie wil er voor ons dragen onze straf?
wie brengt nieuw leven voort uit het graf?
Geen schepsel dat ons ooit verlossen kan
dan Eén die daartoe aangesteld was in Gods plan
een plan dat nergens falen kon
en als BESTEK gemaakt werd door de BRON
Die levensbron in hare kracht
is door de Wijsheid voortgebracht
beschermt door Cherubijnen
overdekt door Serafijnen
Gedreven door barmhartigheid
heeft onze Schepper toegezeid:
IK zal Mijn Schepping redden
daar kunt ge recht op wedden
Ik zelf zal zorgen voor het nieuwe hart
om mensen te verlossen uit hun smart
Ik schrijf Mijn wet op vlezen taaf’len
en laat hen de levensraadselen ontraaf’len
Ik heb in Mijn oneindige trouw
gekozen voor die nieuwe weg, via berouw
Mijn zoon gesteld jullie straf te dragen
zodat in Hem de Morgenzon kwam dagen
de ware wijsheid is bereid
als ge uit dat diensthuis bent geleid
en wat voor U onmogelijk scheen
brak 't nieuwe licht door het duister heen.
14-03-1993  Lucasziekenhuis

SCHEPPINGSORDENINGEN                                   
 
In onze prachtige natuur
zien wij allerlei structuur
een schat aan variaties
en rijkdom van demonstraties
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Niets is er dat rechtlijnig groeit
schitterend is alles dat eenmaal bloeit
alle groei heeft de vorm van een spiraal
de hoorn, het slakkenhuis, de melkweg, die allemaal

Ook zijn er vele toonbeelden van symmetrie
de vlinder, de vogel, insecten, en zoveel van die
De ganse schepping is getal
die code van de Schepper ziet men overal

Alle dingen hebben vastgestelde maten
en nergens vindt U enige hiaten
De zon, de maan en sterren in hun vaste baan
en de planeten die in hunne orde staan

De Goddelijke hoek of GULDEN SNEE
daar werken ook de architecten mee
het Pentagram vertoont dit zo uniek
als een vijfpuntige piek

De Fibonaccireeks, de Pi en Phi
behoren tot de bouwstructuren in de Schepping wat men zie
de stof is ook niet dood, maar leeft
alles is begeesterd, trilt en beeft

Verder zien wij de werkingen van in- en expiratie
magnetisme, elektra en vibratie
en tegenstellingen der beide polen
de kuddegeest van mens en dier, en vissen in hun scholen

Elke cel is vóórgeprogrammeerd
en alles groeit volgens die code wel gesmeerd
een groei uit chaos tot perfectie
door Hoge Hand en Zijn electie (uitkiezing)

Eens gaat het kwade in zich zelve weer teniet
het goede blijft dan over, wat men uiteindelijk ziet
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de zonde is...... de strijd tegen de wetmatigheden
en dat behoort straks tot het verleden

Hoe groot zijn al des Scheppers werken
laat ons met een wijs verstand daarop merken
U alle eer bewijzen
en U daarover in ons loflied prijzen
11-1-1993

LOOFT DEN SCHEPPER !                                    Weekeinde 17

Door de helder blauwe luchten
vliegen zwanen in formatie-vluchten
Door het luchtig zwerk
scheert de arend fier en sterk
Van 't kleine sijsje tot de grote adelaar
tonen de vogels hun pracht, paar bij paar

De wolken zwaar geladen
zweven langzaam door het hemelrond
ginds ziet men ze hun last ontladen
en klettert de regen op de grond

De kringloop maakt elk jaar z'n cyclus af
wij staan daarvan volkomen paf
Geen mensenhand is hiertoe nodig
de mens kan slechts verstoren deze loop
ons werk is daarbij overbodig
en waar blijft dan onze hoop?

Als wij steeds de orde der natuur verstoren
is alle verdere strijd alreeds verloren
Telkens reist de morgenzon toch nog omhoog
er is genezing onder haar stralen
de waarheid schittert als een boog
wie kan ons 't nieuwe tijdperk halen?

   50                            Gedichten weekeinde-boek

De zomer breekt de winter door
dan zingen alle vogels weer in koor
de vroege morgens tonen mist aan flarden
met zeer veel druppels, honderden miljarden
Des Scheppers grote mogendheid
houdt al 't geschapene overeind

Geen plaats waar men Zijn werken niet en ziet
het toont Zijn trouw voor onze toekomst in 't verschiet
Geen reden om zich nu te krommen
besteedt slechts van uw winst enkele sommen
ga terug tot de wetten der natuur
en sla dan acht op ieders werk van uur tot uur.
20-3-1993 Lucasziekenhuis

DE HEILIGE MAAT                                                   

Het groot heelal heeft haar eigen maten
de zon, de sterren en de maan
en ook de maat van onze levensdagen
wat voor ons vol lijkt met hiaten
Nee, alles loopt zijn eigen baan
en blijft er niets te vragen

Gij zon, gij sterren en gij maan
hoe komt het dat gij elk loopt uw eigen baan ?
Hoe komt het dat ook deze dag
voorbij snelt ? Het is op het allerhoogst gezag !

Onze taal schiet tekort Elohims maten uit te drukken
wat zegt ons het Woord: ON VOL LEDIG HEIDS HALVE ?
Geen sterveling kan volledig weten
dan alleen als wij Elohims vruchten leren plukken
en wij geheiligd zijn door Zijne zalve
en niet vertrouwen op loze kreten.
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Gij taal, waar blijft uw kracht ?
want niets kan vol en leeg zijn tegelijk
waar is uw expressie en macht?
ge stelt u wel te kijk.

De natuur gehoorzaamt haar eigen wet
ál verloopt het naar 't program er in gelegd
niets overschrijdt de heilige maat
alléén de mens vertrapt de wet hem gezet
en leeft opstandig, zeer slecht
ziet ook niet in dat hij zich zelve schaadt

Gij beesten en bomen
Gij wolken en waterstromen
wie stelde u paal en perk ?
wie kent de maten van het luchtig zwerk ?

Gij mens, kent gij Uw Schepper niet ?
weet dat dát uw Maker doet verdriet !

Een handbreed is het leven
wie zal ons eeuwig leven geven ?
Die weg ten leven is bereid
voor wie leert buigen in deze tijd
't ALLERHOOGST en EEUWIG GOED
is ons verworven door Christus bloed !

Gij mens, telt gij uw korte dagen ?
heeft dat u geleerd naar Hem te vragen ?
want dié is waarlijk wijs
en zal eens mogen wonen in het nieuwe PARADIJS
18-07-1993

LEVENSTAAK                                                         Weekeinde 18

Mijn taak op aarde is nog niet af
Ik daal daarom nog niet in het graf
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maar ook al zou het zo niet wezen
heb ik geen dood en graf te vrezen

Waar Jesjoea in die kerker ging
en opstond als de eersteling
weet ik Hij is mijn deel, mijn goed
en heb volkomen lossing door Zijn Bloed

En ook een recht met Hem te leven
dus hoef ik hierom niet te beven
ik heb nog wel beperkte tijd
en moet van tijd tot tijd een planning maken
wel wetend mijn afhankelijkheid
en dat ik plots uit m'n draai kan raken

Geen nood, Herstel is door de Schepper ingebouwd
ik zie en voel die factor werken
en wie geheel op Hem vertrouwd
mag groeien als de eiken en de berken

Op deze dag zal men mij opereren
voor de 2e maal aan mijne voet
ik weet, het zal mij niet ontberen
aan Goddelijke trouw en moed

Hij vormde mijn knoestige natuur
en maakte mij flexibel als een veer
met Hem spring ik over 'n hoge muur
en kom toch altijd op m'n benen neer

Geduld, vertrouwend wachten
soms toeslaan als een leeuw de prooi
Hij zal mijn offers niet verachten
en mij niet eeuwig sluiten in een kooi

Als vrije vogel van Elohims arsenaal
zal ik mij haasten tot den roof
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en spoedig met de buit gaan aan de haal
het is alleen door het geloof

In dit Davidisch spel
tart ik de machten van de hel
speel ik met Jakobs dobbelsteen
en stuur dan Ezau kwaad weer heen
Dan werken al Elohims krachten mee
en word ik gedragen door een onzichtbare hand
en drijf de tegenstand in zee
en sta zelf veilig op het droge strand.
22-03-1993  Lucasziekenhuis

DE GROOTHEID VAN DE SCHEPPER                     

Och, dat mijn kleine mond
méér woorden in zich vond
om Uwe grootheid uit te drukken
wat zou dat mijn gemoed verrukken.
Wij zijn toch allen hier op aard te saam
geheel en al maar onbekwaam
om de volheid van de Schepper te overdenken
wat Hij tot 's mensen heil wilde schenken.
Wij zien slechts hele kleine delen
en weten dat Jahweh's Zoon eens stierf, de Een voor velen
onze woorden schieten hier te kort
die grote zaken op een rij te zetten
wij mensen kunnen niet op alles letten
wij zijn beperkt, en dat is 't waar 't aan schort.
O Jahweh, geef ons een wijs verstand
en Uwe Geest als onderpand
geef wijsheid en Uw vreze in ons hart
opdat wij in des werelds spinnenweb niet raken verward.
Dan zien wij in Uw Zoon het beeld van Uw zelfstandigheid
en hoe Gij door Hem het gans heelal hebt uitgebreid.
Wij zijn slecht stofjes in dit groot heelal
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alwaar miljarden sterren zweven, niemand kent ze al
Gij noemt die allen bij hun namen
Gij telt de haren van ons hoofd
Gij zijt de levensbron voor elk die U geloofd
Gij zijt de Alfa, de Omega, de Grote AMEN.
Hoe nietig zijn wij en zo klein
uit 't stof der aard geschapen en gemaakt
in 't Paradijs  gezet, niet schamend voor het naakt
dat was onze plaats, onze kroondomein.
Wij zijn door zonde verduisterd van verstand
en leven van U af in tegenkant
Het is Uw liefde die ons opzoekt desondank
om zondaars weer te brengen onder Uw geklank.

WARE VOLDOENING & VREUGD                          Weekeinde 19

Niets geeft, Jahweh, ons meer voldoening
dan Uwe werken van verzoening
hoe dit alles kwam tot stand
en hoe Gij daarvan geeft aan ons een onderpand

Niets geeft meerder vreugd
dan de ware eeuw’ge jeugd
hoe dit alles kan ?
profiteer er van !

Door de storm, krijgt de natuur haar vorm
dode takken worden afgerukt,
waar men straks de vrucht weer plukt

Door de levensstorm, krijgt het nieuwe hart zijn vorm
dikwijls gaat Jahweh snoeien, waar later vele vruchten groeien

't Bruisend water van de golven
't leven dreigt er door bedolven
biedt toch steeds een nieuwe kans
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en aan 't eind een schoner glans

Tranen die het harte breken, woorden die ons moed inspreken
daden die ons doen verwarmen, veilig is het in Zijn armen

De storm beproeft der wortels vast
soms zou de mens bezwijken onder zware last
grijp dan Uw overwinningskracht
uit Godes Woord U toegebracht

Winden mogen waaien, vlammen mogen laaien
Stormen mogen woeden, Hij zal steeds ons voeden
geven wat ons nog ontbreekt, tot men eenmaal oversteekt

In dat nieuwe land van vreugd
heerst volmaakte deugd
zonder storm en wind
volmaakt als 'n nieuw geboren kind

Ware voldoening, door verzoening
ware deugd, door de nieuwe jeugd !
26-01-1993

IMPRESSIES IN HET ZIEKENHUIS                         

Gedenk YHWH hoe zwak ik ben
een rietje door de wind bewogen
maak mij toch sterk en onbewogen
en dat mijn geest Uw waarheid ken
gedachtig aan Uw wijs beleid
en hopend op Uw overwinning
ga ik mijn weg vol van aanbidding
starend op wat U mij hebt toegezeid
Wat kan ik hier op aard nog verder doen
moet ik de mensen murw gaan preken ?
moet ik hen met een zwaard gaan steken ?
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of zal ik hen behandelen in goed fatsoen ?
Laat heel mijn levenswijze tot een voorbeeld zijn
maak mijn getuigenis waar en zeker
om niet te zijn een loze zedepreker
maar groot voor U, en in mij zelve klein
mijn Elohim, ik heb U hartelijk lief
en Jesjoea Messiah is Mijn hartedief
mijn Elohim wat zijt Gij grensloos groot
door mij te trekken uit de moddersloot
hoe vies, bezoedeld en met schuld belaan
Gij ziet mij schoon in de Gezalfde aan
O Elohim der Goden, hemelhoog
U prijs ik voor Uw regenboog
de trouw waarmee Gij d'aard nog draagt
Uw gunst die Gij ons schenkt zo ongevraagd
't is alles onverdiend, dat maakt me klein
als ik van U ook een nieuw kind mag zijn
dán staat mij klaar voor d' ogen
dat ik nog leef door Uw meedogen
dat Gij Uw werk voltooid door mensenhand
en ons begiftigd met verstand
als ik mij openstel voor Uwe Geest
maakt Gij elke dag tot een feest
maar ook al zijn de dagen van de treuring veel
Gij maakt het gebroken hart weer heel
hoe ondoorgrondlijk zijn Uw wegen
stel Gij ons nog tot rijke zegen
in Jesjoea geeft Gij nieuwe krachten
zodat wij leren smaad en hoon verachten
door U tot vredestichters aangesteld
die ziel en zaligheid niet verkopen voor geld
begiftigd met zeer hoge idealen
denken anderen dat wij malen
of dat wij rustverstoorders zijn
omdat ons woorden hen doen pijn
Zo moet ik elke morgen leren
de dag weer te waarderen
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en alle dingen om te keren
als die zich tegen mij willen keren
het leven is om te overwinnen
om elke dag opnieuw te kunnen beginnen
al zijn dan alle lapjes niet van zijde of linnen
als wij het edelst goud maar dragen in ons hart van binnen
veel zaken zijn immers maar vertoning aan de buitenkant
en de een is sneller dan de ander aangebrand
geef Gij ons slechts Uw Geest als onderpand
want daardoor krijgen wij vertrouwen
niet op ons zelve te betrouwen
maar Uwe wetten te herkauwen
en over 't kwade nog te rouwen
om aan Uw werk te mogen bouwen
Al aardse machten kunnen dit niet tegenhouden
dat de zon weer stijgt omhoog
wil mij dan ook weerhouden
van nutteloos betoog
Laat alle eigenschappen die U in Uw leven toonde
in mij zich ontwikkelen tot Uw eer
al is het ook dat menig mens U hoonde
ik zal U daarvoor danken keer op keer
Deze wereld lijkt wel op een gekkenhuis
mede door al wat er vertoont wordt op de buis
de mensheid leeft bij moord en grof geweld
bij sex en het vergaren van veel geld
de boze lieden achter deze zaak
slaan miljoenen aan de haak
Hoe kunnen wij ons zelven redden ?
op welke paarden moeten wij dan wedden ?
Alleen op 't witte paard van Gods gerechtigheid
wordt de mens uit dit diensthuis uitgeleid
Maar, de dolgedraaide mens voelt zich nog "vrij"
het is de wereld op z'n kop, is dat het beeld van U en mij ?
20-03-1993  Lucasziekenhuis
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DE TELEVISIE                                                         Weekeinde 20

De televisie 
ontneemt de mens z'n eigen visie
De televisie
is ook een soort religie
de tv is massamedium
en flikkert als het licht van helium
de tv houdt de mensen in haar greep
en drijft onzichtbaar aan tot kijken met haar zweep
de tv is een ritueel
en mensen kijken zich er aan groen en scheel
elke dag is men gekluisterd aan de buis
met grote masten boven op het huis
men heeft geen ander tijdverdrijf
dan het dagelijks kijkbedrijf
de tv verschaft hen dagelijks "brood"
en houdt hen bezig tot aan de dood
men maakt de tv tot hare GOD
kijken is voor hen een nieuw gebod
de tv is dan geheel de baas
maar kijken zonder iets te zeggen is toch dwaas ?
De tv
denkt met u mee
o nee ?
zij denkt vóór U
en presenteert zich haar menu
want met de buis
hebt ge de bioscoop en het bordeel in huis !

er uit dat ding
en weg met dat geringeling
probeer U te vermaken
met andere waardevolle zaken !
18-12-1992
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DANKLIED LEVENSLEIDING                           

Als ik gelouterd door Elohims heilig vuur
zal komen in mijn laatste levens uur
en ik mijn aardse levensloop heb afgelegd
kan ik niet anders zeggen : Wat ben ik slecht.
Door Uwe naam en heerschappij
mocht ik steeds weer opnieuw beginnen met een schone lei
maar hoe ik ook mijn kwaad bestreed
ik zag mijn deugd als een wegwerpelijk kleed.
Al kroop ik als een slak omhoog
of waande ik mij als een duif die vloog
ik zakte dan nog verder naar omlaag
en zo te leven vormt een ware plaag.
Totdat ik moe en afgetobd
met om mijn hals een zware strop
mijn schuld en zonde had erkend
werd door Jahweh het duister afgewend.
Toen brak het licht door als de dageraad
en ontkiemde in mijn hart het heilig zaad
in heiligheid te bloeien
komt niet uit onze eigen akker groeien.
'T is alles in de Zoon van 't welbehagen
dat ons het heil van Elohim komt dagen
Het is door Zijn hand dat ik op mijne lei
nog koeienletters schrijf in een rechte rij.
Ik ben toch maar een onverstand
en loop nog dikwijls met de wereld aan mijn hand
in Jesjoea ligt die volle zekerheid
in Hem is alles voor ons toebereid.
Als ik gelouterd gelijk het zilver in een aarden vat
mag blikken op die onmetelijke schat
en ik mijn levenspad heb mogen enden
weet ik dat Gij Uw engelen mij zult zenden.
Deze hemelloodsen kennen alle klippen
dan zal ik stamelen met mijn lippen :
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U zij de lof en eer in 't gans heelal
en gij mij mijn ziel, LOOF GIJ HEM BOVENAL !
Wanneer ik eenmaal kom in 't stervensuur
vervul mij dan, Jahweh, met heilig vuur
wanneer ik ga door 't schaduwdal des doods
zend Gij, Jahweh, Uw engelenloods.
Wanneer ik voor Uw poorten sta, verlegen en verlaten
vult Gij opnieuw mijn lege vaten
Gij zult doortintelen hart en zinnen
zodat ik weten mag : Nu gaat het bruiloftsfeest beginnen.
Al moet ik door de doodsjordaan gaan hinken
Gij zorgt ervoor dat ik niet zal verdrinken
ik weet, ik zal ook dan niet eenzaam zijn
ik betrouw op Hem, Die voor mij smarten leed en pijn.
Hij kent mijn weg door hindernissen heen
Hij zal mij leiden tot Zijn bruiloft, Hij alleen
Als eenmaal angst en twijfel zijn gedood
voert Hij mij zachtkens naar des Vaders schoot.
Vat Gij, mijn Leidsman, steeds mijn moede hand
en voer mij over in het lang beloofde land
grijp vast mijn beide handen
en breng mij op Uw veilige stranden.
Daar mag ik drinken uit de kelk van 't levend water
daar stromen beekjes van de Godsrivier met hun geklater
wat vreugde zal er stromen in mijn open ziel
als ik daar in aanbidding voor Uw troon ter neder kniel.
Daar zie ik slechts op al Uw werken wonderschoon
en prijs daarvoor Uw Naam op d' allerhoogste toon
daar achter mij zie ik nog al de hoge golven en de baren
het deert mij niets, ik zal U loven op der harpe snaren

GELD EN GOEDE RAAD                                        Weekeinde 21

De schepping is een symfonie
de tijd daarin is als een melodie
De mens heeft echter van het geld gemaakt zijn levenslied
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en 't zijn dan ook de banken die je overal ziet
die U hun geld verstrekken op krediet
ze spelen sinterklaas, maar doen als zwarte piet
Des mensen enige schepping is het GELD
wie daarvan veel verzameld is dé grote held
De mensen zien het geld immers als een macht
en daardoor is de ganse samenleving helaas verkracht
Voor geld en goede raad
begaan de banken en mensen een foute daad
De meeste mensen leven met het geld als wolven
en zien zich gaarne onder zulke last bedolven
Het Rijk en de Bankiers spannen te saam
en leven van hun "goede" naam
Het rijk drukt geld bij hopen
en 't volk mag lenen tegen rente om te kunnen kopen
De rente is als een zware strop
betaal je 't niet, dan hangen ze U er aan op
Papiergeld is bedrog, dan bank bewaart het goud
iedereen trapt er in, van jong tot oud
De banken rekenen zich ten hemel rijk
maar geven hunne leugens niet te kijk
want in hun kluizen
vangen ze geen vliegen of muizen
daar stapelen zij onze arbeidsvruchten op
en wat wij daarvan mogen houden is een flop

Ga NIET te rade met de banken
ga niet af op hunne mooie klanken
vertrouw niet op Uw geld
dat is als was voor 't vuur, het smelt
Bouw op de eeuwige Rots Uw zekerheid
daarvoor krijgt ook gij nog heden de ruime tijd.
Bezie de schepping als een symfonie
de tijd daarin als melodie
laat toch Uw leven zijn tot een akkoord
Uw hoop gevestigd zijn op het blijvend Woord
waar dief noch roest verderven
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zult gij dan 't blijvend goed beërven !
18-12-1992
 

HET HOOGSTE GELUK                                          

Het grootst geluk is Jesjoea in dit leven
en uit Hem liefde weg te mogen geven
het om te zetten in beminnen
met hart en alle zinnen
voor 't zingen van het hoogste levenslied
van wat Jahweh in Jesjoea ons biedt

Kunt gij die ure van verlossing ooit vergeten ?
zoudt gij dat blijde tijdstip niet meer weten ?
het ingaan tot de eeuwige jeugd
baarde U toch mateloze vreugd.
niets kan die liefdesvlam ooit blussen
toen Elohim in Jesjoea u kwam kussen

In 't donker zien wij slechts de sterren en de maan
dan zien we niet dat wij voor Hem niet kunnen staan
maar in het licht van 's hemels zonnestralen
voelen wij Zijn vrede op ons nederdalen
de kracht van het Goddelijk licht en luister
is veruit te begeren boven het akelig duister

Niets kan Zijn nieuwe stempel uit ons harte wissen
al moeten wij soms wel 't gevoel van Zijn nabijheid missen
Zijn gunst is blijvend, het hangt niet van ons af
Zijn trouw geleid ons van de wieg tot aan het graf
in alles straalt Zijn grote liefde door
zing dáár bij beurten van en in een koor

Geloof is zeker weten en vertrouwen
geen mens die dat bezit zal 't ooit berouwen
de glans van 't Goddelijk aangezicht
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gaf ons volkomen vrijspraak in 't gericht
de heerlijkheid van heilige deugd
baart ons oneindige zielevreugd

Ziet u in Jesjoea ook uw hoogst geluk ?
valt bij het zien van 's hemels licht uw duistere wereld stuk ?
Hebt gij de vaste levenskeus al reeds gemaakt ?
Is het Zijn onuitsprekelijke liefde waar gij naar haakt ?
Is Christus u het hoogst geluk ?
dan kan uw nieuwe leven nooit meer stuk !!

Zeker weten -- zalig heten  x  vast vertrouwen --
 veilig bouwen x kleiner groeien --
 schoner bloeien  x  zalige stonden - zonder zonden --
 's hemels pracht --  Christus kracht  x  't Allergrootst geluk
 -- komt aan een stuk.

Weet u wat dit betekend ?
Heeft u er voor getekend ?
Ik wel! Doet u het ook snel ?
23-01-1993

OPWEKKER VOOR Elohims VOLK                         Weekeinde 21

Wat zijt gij hoog verheven in uw Heiland
gij koningskinderen van de Schepper Eloim/God
leef toch niet eenzaam op een eiland
maar leeft volmaakt naar Zijn gebod.
Wat is er nog een onderling gekrakeel
wat zijn er onder ons nog zo vele twisten
wat lopen wij nog o zo slecht in Elohims gareel
wat laten wij ons nog vangen in des satans listen.
Hoe draait zo dikwijls alles om ons eigen IK
wat zelfverloochening moesten wij aan deze wereld tonen
hoe durven wij nog rond te lopen met veel hoogmoed in onze blik
waardoor de bozen onze Maker durven honen.
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Wat tonen wij nog als een pauw onze mooie veren
alsof wij door onszelf die schoonheid hadden bereikt
wat moeten wij op Jesjoea's-school nog veel van ootmoed leren
en inzien dat het slechts Zijn gave in ons is die ons verrijkt.
Wat kostte onze lossing Hem toch zware slagen
hoe heeft Hij voor ons Zich zo diep vernederd
waarom dan horen wij elkaar zo dikwijls dan nog klagen
en zijn we niet voor Hem zo klein vertederd ?
Gij zijt de koningskinderen van de Schepper Eloim/God
hoe dikwijls zien wij nog elkander op de mestkar rijden
wat gaan wij allen klakkeloos om met Zijn gebod
wat moesten we ons massaal in Hem verblijden.
Waar wij ook op de wereld gaan of dolen
vertroost elkander in de Geest
en steek het vuur aan van de een met de andere kolen
en toon dat gij de minst zijt, de ander 't meest.
Wij zien zo graag de splinter in des anderen oog
en gaan voorbij aan onze eigen balk
wij houden liever onze eigen ere hemelhoog
en pleisteren nog zo graag met loze kalk.
Wat konden wij een hechte eenheid vormen
wat liefde kon er van ons uitgaan tot Zijn eer
dan konden wij gemakkelijk trotseren alle stormen
en gingen wij niet als de baren op en neer.
Wij moesten veel meer vormen een drievoudig snoer
of liever honderdduizend schakels aan elkaar
wij moesten ook elkaar veel meer verschaffen geestelijk voer
om zo te vormen één groot geestlijk paar.
Dit alles is geen louter ideaal
want anders gaat de boze met onze' winsten aan de haal
Uw Heiland is het dubbel waard
dat gij hier Zijn getuigen zijt op aard.
Voor Hem moeten wij ons leven in de waagschaal stellen
Hem volgen en Hem dienen met het heilig vuur
en ons niet door de wereld laten kwellen
maar op Hem zien, van uur tot uur
Hij is onze Leidsman en onze Herder
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al zijn wij ook verdwaald, al liggen we in een gat
Hij zoekt ons op een leidt ons immer verder
Hij maakt onze' banden los en maakt van zonden zat.
Hij doet ons op Zijn gouden koetse rijden
Hij plaatst ons op de hoogste bergen die er zijn
Hij geeft weer stof zodat wij ons in Hem verblijden
als wij vernedert blijven en heel klein
het is al gekregen goed
Het is Zijn verdienste zoet
Het is alles in Zijn bloed
Gij volk van Elohim, houdt goede moed!
09-01-1993

METAMORFOSE (gedaanteverwisseling)              

De schepping toont ons metamorfose
dat schijnt ons toe te zijn psychose
hoe uit het één iets anders op kan bloeien
en uit de dood het leven weer gaat groeien
Het is voor ons een onbegrijpelijk iets
dat onze Schepper alles schiep na niets.

Zegt gij mij eens, o mens, kent gij de kleine larve-worm ?
die zich daar nestelt in een cocon-vorm ?
hoe zij zich roerloos opsluit en niet spartelt ?
maar plotsklaps opengaat en dan als vlinder dartelt ?

Het wonder van vernieuwing is met eigen ogen aan te zien
dan voelen wij ons klein, niet kien
géén mensenhand kan zulks bewerken
wij zijn begrenst, zulks gaat buiten onze perken.

Als ook het zaad in d' aarde valt
houdt de natuur geen eindeloos halt
maar vindt het grote ontkiemingswonder plaats
en komen bloemen en granen buitengaats.
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Dat zelfde wonder van metamorfose
vindt plaats in die onmetelijke pose
als door de mens het Goddelijk vonnis is aanvaard
en Hij Zijn Zoon in 't harte openbaart
dan is de kiem van 't geestelijk zaad geboren
en als eens de zonne in de grote dageraad komt gloren
komt uit het sterfelijk lichaam dat was van vlees en bloed
een nieuwe status van hoog geestelijk goed.

De wonderen van Jahweh Zijn deze wereld echt niet uit
grijp daarom naar uw trom en fluit
en ik zal u op der harpe blijde snaren
nog meer van deze geheimen openbaren.
19-12-1993

DE MAN VAN SMARTEN                                       Weekeinde 22

Wie was die Man van smarten en geween ?
Wie was het die de last der zonden wegdroeg héél alleen ?
Was het de farizeeër, schriftgeleerde of de dominee
die niet voor zichzelf de doodstrijd worstelde in Gethsemané ?
Wie was er zo van God verlaten en gebukt ?
Wie trad de wijnpers en werd totaal daar uitgedrukt ?
Wie zweette toch die grote droppen bloed ?
Wie werd er voor het kwaad der mensen zo enorm beboet ?
Wie torste het onmogelijk gewicht
waaronder elk normaal mens zeker was gezwicht ?
Wie wilde voor de mensheid wel betalen deze hoge prijs ?
Wie kon zichzelf verloochenen en was niet eigenwijs ?
Was het de kerkvorst, rabbi of de geestelijke stand
die in de Olijvenhof zich zelve gaf te pand ?
Wie werd daar zo geplaagd van God geslagen ?
Was Hij dan niet Gods eigen Zoon van 't welbehagen ?
Lag niet de straf die ons de vrede aanbracht algeheel op Hem?
Was Hij niet Davids zoon geboren in de stal te Bethlehem ?
Wie was het Die door Zijne striemen ons genezing bracht ?
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Wie kon dit al volbrengen uit zijn eigen kracht ?
Wie werd als Lam ter slachting heengeleid ?
Wie liet zich binden opdat anderen zouden worden bevrijd ?
Kan het de allerheiligste op aarde zijn die deze stappen ondernam ?
Kon wel een mens voldoen die losprijs, dan dit Goddelijk LAM ?
Wie stortte er Zijn ziel uit in de dood ?
Wie was het die Zichzelf aan God ten offer bood ?
De MAN die dit gedaan heeft werd helaas veracht
en was bij rijk en arm niet zeer geacht
Hij werd niet als een held bejubeld, doch ontving veel hoon
en werd ten spot gesteld met ene doornenkroon
Hij werd zelfs door Zijn eigen vriendenkring verlaten
en werd door niemand bijgestaan, geen meelij kon er baten
Het is geheel door Zijne Goddelijke kracht
dat Hij dit voor ons mensen heeft volbracht
Hij zag niet op zichzelf maar op het Goddelijk recht
dat in die bange ure door Hem werd geslecht
Hij stelde de Goddelijke eisen algeheel tevree
en deelde van 't verworven rantsoen aan anderen mee
in mensen van het eeuwig welbehagen
voor wie de Zonne der gerechtigheid begon te dagen
Gaat u, o mens, in dat door Hem betreden spoor ?
Telt gij uw dagen en gaat bij u geen uur teloor ?
Deelt gij in Zijne smaad en smart ?
Treft u des werelds haat in 't nieuwe hart ?
Wordt u door de hedendaagse godsdienst weggedreven ?
Wordt u vernederd en niet hoog verheven ?
Weet dat uw Heiland u daarin is voorgegaan
en Hem het allerergste leed werd aangedaan
Men gunde Hem geen rust en eer
Men ging als beesten tegen Hem tekeer
Kiest u voor deze Man van Smarten en geween ?
Gaat naar Hem uit uw hart, naar Hem alleen ?
Zegt gij tot Hem: Ik wil en zal u volgen !
al is de ganse wereld daarom tegen mij verbolgen !
Kunt gij verdragen wat Hij droeg en leed ?
dan wacht voor u toch eens het lange witte kleed.
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Bent u een vreemdeling die op aard slechts overnacht ?
dan rijst voor u de morgenster waar gij op wacht
Bent u gehaat door bijna iedereen verlaten om Zijn naam ?
dan wacht u als een pelgrim eens de kroon en grote faam.
Weest dan verheugd en zeer verblijd
om Zijne gunst en lof voor u in eeuwigheid
De nieuwe hemel en de nieuwe aard
komt voor 't verstrooide Jakob dat weer is bijeen vergaard
daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad
in het nieuwe licht van des Hemels dageraad.
25-10-1992

DE OVERWINNAAR                                              

Wie was de Man die niet sloeg op de vlucht
toen Zijn verrader kwam met een boze moordenaren-klucht ?
Wie liet Zich weerloos brengen voor 't gerecht
alsof Hij was de allergrootste slecht ?
Wie kon er zwijgen voor Zijn rechter als het graf
zodat die er versteld van stond en paf ?
Wie toonde er volmaakte beheersing van Z'n zélf
toen Hij verlaten werd door al Zijn volgelingen, elf ?
Wie dankte daar Zijn Vader voor de grote kracht
en riep tenslotte uit: Het IS volbracht ?
Hij riep niet uit, zoals het foutief is vertaald: Waarom ?
dat is onwaar en maakt Zijn houding dom
Nee, Zijne uitroep was een Overwinnaarskreet
Hij dankte des Vaders hulp, dat was het laatste wat Hij deed
Wie is die Man die Overwinnaar werd aan het vervloekte hout ?
Wie keerde daar onze vloek om in behoud ?
Wie daalde er in de aardse binnenkamers af ?
Wie bracht vandaar het leven voort uit het kille graf ?
Het is de Zoon van Elohim alleen
Die triomfeerde over alle tegenheen
Hij laat de mensheid delen in hetgeen verworven is
en schenkt de onverwelkelijke erfenis
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Kies dan voor het leven dat in Hem is voorbereid
vliedt tot de Heiland, weest in Hem verblijd.
30-10-1992

Mijn ROTS                                                               Weekeinde 23

Plotseling viel voor mij het doek
Ik was mijn Schepper zoek
En waar ik ging en zocht
Toen zag ik mijn gedrocht
Een hoop ellende was ik al
Rond van de zonde als een bal

Fnuikend was mijn zaak
Radeloos werd mijn ziel
Arm
Nijpend, ... Jahweh sloeg raak
Kapot tot aan mijn hiel

Verbroken gans onrein
Als stof en as zo fijn
Nochtans volkomen weer genezen
Door de Gezalfde weer herrezen
En opgestaan uit het graf
Reis ik onder Zijne stok en staf

Mijn Meester is mijn ROTS
En blozen mag ik trots 
Elk mag het zien en horen
Ras werd ik in Hem opnieuw geboren.
31-12-1992

GEDICHT AAN DE IJSSELDIJK                          

Daar zat ik onder aan de IJsseldijk
en dacht: Wat is de Schepping rijk !
Je ziet het groene gras, het water en de blauwe lucht

   70                            Gedichten weekeinde-boek

vlak voor mij zwemt een witte zwaan, en ginds gaat een kikker op de vlucht
Vlak voor mij op het water bloeit de vijfpunt Gentiaan
wat is de Schepping groots in haar bestaan !
De Schepper heeft Zijn werken wereldwijd
voor ieder mens in veelheid uitgespreid
De mens die uit de aard gebouwd
wordt ook aan deze stof weer toevertrouwd
De geest die Zijne God hem gaf
verdwijnt dan niet met 't lichaam in het graf
De goede geest stijgt op als met de vleugels van de wind
tot zij in hare Schepper ruste vindt
Hij doet daarmee wat Hem behaagt
zodat ons levenslot zeer zeker is geslaagd
De goede mens groeit boven de engelenkoren
naar een volmaakt Hem toebehoren
Hem dienen, Hem alleen
Die in Zijn Zoon ons opzocht hier beneên
Niets was te duur ons los te kopen
Hij is het op Wiens heil wij hopen
De kwade geest vindt nergens rust
en wordt met 't woelige water uitgeblust
De onrust drijft hem op een draf
totdat ze wordt verzwolgen door het graf
O mens, overdenk Uw levensdagen
Laat niets en niemand U nog plagen
Hier is het land der ruste niet
de grote toekomst ligt nog in 't verschiet
Maar eenmaal breekt het zonlicht van de nieuwe dag toch aan
en zal de nieuwe mensheid mogen binnengaan
Het Rijk van Elohim is werkelijkheid
geprezen zij Zijn Naam tot in der eeuwigheid.
God alles en in allen
Niets kan ons leven nog verknallen
Geen dood, verderf en graf
neemt ons de gloriekroon meer af
Dan klinkt het als een koor tezamen
U zij de LOF, ja Amen, Amen, Amen !!!
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07-08-1992

JUDAS VERRAAD                                                    Weekeinde 24

Die slechte Judas was toch als een beest
vervult met ene duivels-geest
Hij was de grote dader
de intens gemene verrader
Verraad is immers het doven van het liefdesvuur
en van het trouw zijn tot in het stervensuur
want dat is ons enig hechte thuis op aarde
verraad is het wat alle onheil baarde
Verraad hangt ons als een noodlot boven het hoofd
want niemand onzer die zich zelve helemaal geloofd
in elk mens schuilt wel die verrader
en dus staat Judas ons nu nader
Die Judas leeft in u en ik
ja, sla maar in uw eigen hart een blik
ik, Judas, heb mijn zaligheid verspeeld
mijn wond  kan nooit meer worden toegeheeld
ik, Judas, heb mijn Meester eens verraden
voor geld, om in de weelde te mogen baden
ik, Judas, ben die boef en die bandiet
die met een kus de Mensenzoon verried
ik zocht daarna naar plaatsen voor berouw
maar vond die niet in huis of elk gebouw
Ik, Judas, hing mij zelve op
en eindigde mijn leven aan een strop

Kent gij die Judas in uzelf, o mens ?
zijt gij weleens gekomen aan die wanhoopsgrens ?
Twijfel dan aan uw Heiland niet
Hij is het die uw worsteling ziet
want tegenover uw vermeend verraad
stelt Hij voor u nu Zijn verzoeningsdaad
Hij alleen blijft ons volkomen trouw
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en maakt ons eenmaal tot Zijn eigen vrouw
Hij geeft Zijn liefde, die niet te stuiten is
en eens de onverwelkelijke erfenis
voor elk bereid die zich verrader kent
en met zich zelve kwam ten end
voor elk die het oog toen op de Heiland sloeg
was er genezing, en lag er eeuwig leven voor de boeg.
05-01-1993 

DE MEESTER & DE DIENAARS                             

De Meester was gezeten op een armelijk dier
de dienaar rijdt het liefst in een Mercedes trots en fier

De Meester droeg een kroon van doornen
de dienaar draagt het liefst een hoed met gouden hoornen

De Meester was zeer arm op deze aarde
de dienaar weet geen raad met al wat hij bijeen vergaarde

De Meester had geen bed om op te slapen
de dienaar ligt het liefst op bed te ape-gapen

De Meester ging der jongeren voeten wassen
de dienaar kijkt wel uit, schijnt daarvoor op te passen

De Meester leed veel schand en spot
de dienaar laat zich liever eren als een god

De Meester schenkt "om niet" behoud
de dienaar geeft zulks slechts met aflaten of goud

De Meester had geen huis, noch hol der vossen
de dienaar heeft het liefst een grote villa in de bossen

De Meester had niets, de vogels hadden nog nesten
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de dienaar bezit zo veel door zich te laten mesten

De Meester had niets om het moede hoofd op neer te leggen
de dienaar heeft een pastorie en woont niet in de steggen

De Meester was oprecht zonder titels of rangen
de dienaar wel, en is zo listig als de slangen

Kunt U ontdekken uit deze plaat
of zulk een tegenovergestelde houding samengaat ?
Gij ziet toch wel terstond
waar 't groot verschil ontstond
Wij zien het keer op keer
de dienaar werpt zijn Meester telkens neer.

NEDERLAND                                                              Weekeinde 25

Wij wonen hier in NEDERLAND
een hel- Holland
Wij wonen hier in GELDERLAND
op het hoge Veluwzand
als Godes afgezant
onze liefde en ijver brand
als Zijne zaak wordt aangerand
Ons vaderland-schip vaart blijkbaar onbemand
naar de verderfelijke overkant
Zouden wij dan niet met hand
en tand
Waken, al was 't slechts over ene klant ?
al was die ook van lage stand
al haalt dat niet het nieuws der krant
God doet Zijn Woord gestand
en is in dit verband
het allerhoogst galant
want in Zijn schip is niemand ooit gestrand
dan vaart men onder het Goddelijk kwadrant
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en het hemelse sextant
O NEDERLAND,
ge bent het profetisch kustenland
aan u heb ik mijn hart verpand
Uw mooie duinen en uw schone strand
Uw eikenbossen en uw heiderand
Uw nijver en uw wijs verstand
Uw volk daarin zozeer coulant
dat is: ONS lieve VADERLAND !!
04-01-1993

                                                                                      
EGO SUM VITA = WAT IK BEN, DAT IS   L E V E N  !!

De godsdienst had in mijn jeugd geen schijn van kans
ik miste daarin elke glans
en als ik toch ter kerke moest
was ik inwendig dikwijls woest
Soms drie tot vier keer in een week
was als een lodenlast waar 'k van bezweek
Ik dacht: Wie is toch die pantoffelheld
Die zulk een sleur der kerk heeft ingesteld ?
Geen haar des hoofd die er aan dacht
om als een schaap te lopen voor de slacht
en heel mijn leven in een kerk te zitten
ik wou veel liever wel onze tuin omspitten
en al dat akelig zwart
kwelde altoos mijn levenslustig hart
Ik hoorde het zwaarmoedig ach en wee
en dacht: Daar doe ik nooit aan mee
Als het even kan en ik volwassen ben
ga ik van hier naar 't land dat ik niet ken
Hoewel ik soms wel weende om mijn lot
en ernstig bad tot een voor mij nog onbekende God
Was ik vervuld met vele aardse zaken
en kon niet uit dat spinnenweb geraken
De indrukken van dood en graf
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namen toch niet mijn idealen af
Ik zwalkte voort en zocht naar nieuw vermaak
Mijn lust en leven was mijn autozaak
Tot in de nacht van 1966, op 19 maart
Mijn hart mij sloeg, zeer onbedaard
Ik zag mijn boze staat, mijn snode jeugd
melaats, ontbloot van enige ware deugd
Ik miste alles in de spiegel van Zijn wet
Ik was een zondebal, en zei : Geef mij een zet
Ik heb 't verdient, U kan geen God meer zijn
als U mij niet verwerpt in de helse pijn
Toen werd het stil, ik wachtte het vonnis af
Het was mijn welverdiende straf
In dit ondeelbare ogenblik
ontving ik echter de nieuwe levens-kick
De Gezalfde aan mijn geest geopenbaard
bracht vrede, Elohims toorn was nu bedaard
Nu sprak Hij tot mijn stil gemoed
Ik zal uw jeugd vernieuwen als de Arend doet
klopt en u wordt opengedaan
Ik laat jou nooit meer buitenstaan
Er daalde ongekende vrede in mijn hart
verworven door Zijn striemen en Zijn smart
nu kon ik vliegen als een vlinder in de lucht
en nam mijn levensloop een ándere vlucht
In Jesjoea voort te leven, met Hem één te zijn
de Grote Schat, dat maakt al 't andere klein
Nu dacht ik Jahweh te mogen dienen in de kerk
maar vond helaas daar niets dan mensen paal en perk
wit van binnen, moest ik in het zwarte pak
en voelde mij daarin geheel niet op 't gemak
Bekoorlijk was nog wel het psalmgezang
en duurde het nog enige jarenlang
dat ik het voetspoor van mijn Meester zag
dat ook Zijn plek buiten deze kerke-legerplaats lag
De Heiland had geen kerken ooit gesticht
noch stenen gebouwen opgericht
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Hij stelde ook geen geestelijke stand
geen werving van gezant tot klant
Hij predikte Zijn koninkrijk op aard
de Bergrede maakt Zijn getuigenis opgeklaard
Als Hij terugkomt zal Hij HET geloof nog vinden ?
Als gij u hieraan houdt hebt ge niet vele vrinden
Houdt gij u aan Zijn wil en letter
dan noemt men u al gauw een helse ketter
In kerken kunt u krijgen eer en lof
Daarbuiten trapt men u in 't stof
Veel spreekt men over Jesjoea's bloed
maar weinig raakt dit het oprecht gemoed
Ga niet in hun dogmata-beerput roeren
daar kunt ge u helaas niet mee voeren
Laat u slechts leiden door Zijn Geest
en schoei uw leven op die oude leest
De aard van 't beestje levert hier het kruit
de omstandigheden verzorgen dan de lont en duit
Zou de Messias honderd keer in Bethlehem geboren zijn
en niet in mij, heel klein
dan was ik niets voor Hem
dan een schelluidende stem
In de Messias nu verwekt
op aarde door Hem uitgestekt
te groeien in Zijn hof
te zingen tot Zijn lof
te willen leven tot Zijn eer
is nu de harte wens van Pieter van der Meer
02-01-1993

DE VUURDOOP MET DE GEEST                           Weekeinde 26  

'k Lag eens gebonden, door de zonden
en zag mijzelve als 'n ronde bal, vol bitterheid en gal
Ik beefde voor de Hoge Majesteit, ik was onvoorbereid
Ik lag daar algeheel geknecht, 
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vervreemd van Jahweh, onder Zijn heilig recht
Ik beantwoordde aan geen enkele eis,
ik was enkel kwaad en eigenwijs
Maar toen ik Zijn heiligheid aanbad
vol afschuw van mijzelf, als een dubbeltje zo plat
werd alles rustig om mij heen
en openbaarde Hij Zijn Zoon, voor mij alleen
Hij nam mij op en waste mijn vuilheid af
toen was ik schoon en Jesjoea werd mij stok en staf
Hij nam mijn schuld en ik kreeg Zijn gerechtigheid
voorwaar een wondere ruil en bezigheid
De blijdschap in mijn harte uitgestort
was eindeloos groot en duurde toch zo kort
De heemlen waren mee verblijd,
toen ik de zonde werd uitgeleid
De Vader was gerust, Zijn gramschap uitgeblust
Zijn liefde nam haar loop en in mij rees de vaste hoop
mijn zondige jeugd werd nu vernieuwd, gered,
en uit mijn hart weerklonk het stille dankgebed:
U zei de eer, Jahweh, Gij zijt mijn deel
en lot, ik wil leven tot Uw eer, naar Uw gebod
Maar ach, hoe kwam ik met mijzelf bedrogen uit
Ik kon niet leven tot Zijn eer en ging steeds onderuit
Mijn leven was gered, doch toch nog zo bedrukt
totdat ik eindelijk neerviel, kaal geplukt
en Elohim opnieuw Zich toonde in Zijn Zoon
Gezeten op Zijn hoge Hemeltroon
Daar viel ik als een lamme neer, en dacht daar keer op keer:
Met mij is 't nu voor altoos uit, met mij is 't nu gedaan, 
Die tegen zoveel goed in toch maar zocht z'n eigen weg te gaan
Gij zijt rechtvaardig God, ik ben slechts waard
dat Gij mij wegstoot van deze aard, 
Mijn plaats moet zijn de duisternis, 
voor mij is geen vergiffenis
Maar wonder, toen klonk Zijn heldere stem:
Ik ben Uw Elohim, zie slechts op Hem
Die alle stenen haalde voor jouw uit de weg
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en Die in jouwe plaats Zijn offer leg
Ik geef je nu de vuurdoop met de Geest,
Ik schoei je leven op een nieuwe leest
Ik verzel mijn grote liefde met mijn eeuwige trouw
Ik maak je tot mijn nieuwe hemelse vrouw
Ik geef je nu mijn Geest als onderpand
versierd met wijsheid en goddelijk verstand
Ik laat je nimmermeer alleen
zelfs door de dood en alle tegenheen
De witte keursteen en de nieuwe naam
Zijn nu voor jouw, er is geen enkele blaam
Geloof het nu voortaan, wil niet op d' aardse mestkar gaan
Je bent een koningskind
weest niet meer aardsgezind: Ik ben jouw heil en zegen
vertrouw op Mij in al je wegen
Het is nog maar een korte tijd
dat jij in deze aardse proeftijd zijt
het zal hier haast zijn gedaan
dat ik van dit “logge” lichaam uit zal gaan
bestemt om met Hem te regeren, en in Zijn Naam te triomferen
U zij de lof, Uw naam tot zegen
en laat nog stromen van die milde regen
vallen op Uw erfdeel neer, U zij de dank en eer
U toegezegd door Pieter Frank van der Meer
22-08-1992

DE 20e EEUW                                                              

Dit is de eeuw der HIGH-techniek
dat maakt de hele mensheid ziek
Het is de eeuw der technische goden
en vol van menselijke noden
De eeuw van 't sociale denken
heeft heel wat harten laten krenken
De eeuw van ruwheid en moderne barbaren
doet al de voorgaande eeuwen evenaren
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De eeuw van de mobiliteit
heeft ons te saam het dwaalspoor ingeleid
De eeuw van groothandel en vermaak
is en blijft een kommervolle zaak
De eeuw van lenen op krediet
geeft schulden waar men niet het eind van ziet
De eeuw van walm en roet
is vol van suikerwaren zoet
De eeuw van de computer en de chip
laat ons verzeilen op een hoge klip
De eeuw van kennis die geeft smart
geeft aan de mensheid het versteende hart
De eeuw van rasvermengeling
geeft echter geen waarachtige verstrengeling
De eeuw van het atoom
zorgt dat wij straks moeten leven zonder ene boom
De eeuw van gaten in de ozonlaag
geeft aan het mensdom plaag op plaag
De eeuw met de "zegen" der automobielen
is het waar miljarden voor nederknielen
De eeuw van grote banken en geldpapier
zal straks gaan branden als een lier
De eeuw van snoepgoed en chemische smaak
tast ons eens gevoelig aan de kaak
Wat moet geschieden met al dit onbedwingelijk kwaad ?
De Schepper  weet hiermee echt wel raad
Er rest niets anders dan de loutering door vuur
en wij, we naderen ras dit grote climax-uur
Hierna staat de nieuwe mensheid als de Phoenix op
en uit haar eigen as herleeft zij weer ten top
Vlak voor ons ligt die nieuwe tijd
de weg daartoe wordt door onszelf geplaveid
Een nieuwe hemel en een nieuwe aard
waar mens en beest hersteld is in zijn eigen waard
De tent van Elohim is dan bij ons mensen
dan zullen wij niets beters mogen wensen
Geen dood, geen rouw, noch moeite zal meer zijn
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verdreven alle zorg en pijn
De overwinnaars zullen dit alles erven
de oude aarde brak totaal aan scherven
Ze werd herschapen door de Schepper, dra
Het is geschied: Ik, de Alpha en Omega
Die is, Die was, Die komen zal
De Schepper van het groot heelal
en in gedachten zie ik dit alles al
Want Hij houdt niemand voor de mal !!
04-01-1993

EEN SCHONE TOEKOMST                                     Weekeinde 27

Leeft in uw harte niet, o mens
de onuitroeibare zielewens
om ergens heen te kunnen vluchten
waar ge uw benauwd gemoed kunt luchten ?
Ga dan toch nergens anders heen
dan naar de Gezalfde, Hij alleen
als zond en moeite u benauwen
ga dan tot Hem, ge kunt op Hem betrouwen
maar de mensheid schijnt zich nimmer af te vragen
Vanwaar komen alle aardse plagen ?
Het maatschappelijk leven van vandaag
is immers goed gezien één grote plaag
Wij draven dagelijks voort in snel galop
want tijd kost geld, en dat is een grote strop
Daardoor wordt de aarde door ons enorm uitgebuit
omdat wij allen willen varen in de grote welvaart-schuit
Wie kan verandering brengen in dit demonisch streven ?
Wie zet ons stop, wie geeft een nieuwe richting aan ons leven 
Wij allen laten ons door 't kwade programmeren
zodat zelfs moeder aarde tegen ons moet protesteren
Wij allen zijn de slaven van demonische systemen
Wij geven liever niets, maar willen almaar nemen
De onbaatzuchtige samenwerking is nog ver te zoeken
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en daardoor komt het dat de mensen elkaar nog zo vervloeken
Wij weten allen wel dat eenmaal valt het grote doek
Wij vrezen 't wel, maar echte omkeer is nog zoek
De mensheid lijkt op een dol wespennest
Men plukt en steekt elkander als de varkenspest
Wij menen vast te zijn geschapen voor geen ander doel
dan om de anderen uit te roeien wreed en koel
Zo loopt de oorlogsmachinerie als een trein gesmeerd
van de geschiedenis heeft de mensheid helaas nog niets geleerd
Hier is de politiek van heersen en verdeel
en elders vliegen hele volkeren elkander naar de keel
Heeft onze Schepper dit toneel wel vooruitgezien ?
Was Hij bij 't Scheppen dan niet knap en kien ?
Hoe kan een mens zo dom toch over Zijne Maker denken ? 
Het blijkt, de mens verzet zich en blijft Hem krenken
De grote Bouwer van het gans heelal
heeft echt wel alles overzien, Hij wist het alles al
daarom heeft Hij in Zijne wijze raad
de factor "herstel" ingebouwd als 'n ingenieuze wonderdaad
Al kostte het Hem Zijn eigen Zoon daarvoor te geven
dat deerde Hem niet, Hij haalde door de dood het nieuwe leven
Die weg ten leven is, o mens, ook voor u bereid als gij
 in uwe harten willig zijt
dan wordt uw toekomst wonderschoon
en zingt ge in Hem van vree op de hoogste toon
Hier op deze aard schenkt Hij reeds de eerstelingen
en in de toekomst geeft Hij Zijne volgelingen
de allerhoogste zaligheid
die in Hem door de Vader werd voorbereid.
30-10-1992

HET HEMELS BROOD                                            

Na het zaaien
komt de groei
en dan de bloei
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daarna is het maaien
Het gemaaide wordt gedorst.
de korrel wordt gemalen
het meel gaat in de balen
daarbij wordt bijna niet gemorst.
Het meel wordt dan tot deeg bereid
het deeg gaat in de oven
en rijst door de gist naar boven
wordt daarna gebakken in een korte tijd.
Gereed is nu het brood
dat wordt gesneden
waarvoor gebeden
wat ons bewaart voor hongersnood.
Geprezen zij de grote Elohim/God
Hem zij de eer voor al die zegen
Hij gaf op tijd de milde regen
hij verzorgt ons hele levenslot.
Zijn ondoorgrondelijke wegen
Zijn eindeloze trouw
noopt ons tot een oprecht berouw
en dank voor Zijn onmisbare zegen.
Dit leert dat wij niet kunnen leven
bij water en bij brood alléén
maar leven bij het Woord van één
Die ons Zijn Zoon wou geven.
Deze Zoon is 't Hemels brood
ZIJN lichaam is toch waarlijk spijs
dat maakt ons mensen werklijk wijs
en geeft de overwinning op de dood.
Pas op, o mens, wat gij dan eet
verkies niet slechts uw buik te vullen
met allerlei aardse onbenullen
waardoor gij, o zo licht, Uw Schepper vergeet.
Wees kieskeurig bovenal
en eet niet alles wat de wereld biedt
vertrouw daaraan Uw harte niet
het lijkt wel zoet, maar het is bittere gal.
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Alleen Zijn Woord is honingzoet
dat streelt het hart en zinnen
en doet Hem bovenal beminnen
en maakt ons rein in ons gemoed.
17-11-1992

DE GETROUWE LEIDSMAN                                  Weekeinde 28

Het ligt niet aan onze zorg en macht
dat Gij ons weer bewaart hebt in deze nacht
Gij immers houdt als Herder steeds rond ons de wacht
Gij hoort naar ons gebed, naar onze klacht
U leidt ons schapen rustig, kalm en zacht
al zwoegen wij ook voort onder ons soms dikke zwacht
U zendt Uw hulp, U verleent steeds nieuwe kracht
van U is al ons heil, gezegend Hij die U verwacht
zo staan wij in deze wereld, van U gepacht
en zien de zon steeds opgaan in haar pracht
We voelen 't leven bruisen, maar vallen niet in de diepe schacht
Wij mensen plaatsen dagelijks onze schouders onder de vracht
en na die arbeid komt de rust waar de mens naar smacht
tot hier toe weer geholpen, de taak volbracht
Ook de natuur draait door, de hinden in hun dracht
en elders zwemmen zwanen met eenden in de gracht
De jagers trekken uit met hunne meute tot de jacht
het gaat hun om het vlees, en niet zozeer om de vacht
Het is niet bij de mens wat hij ook tracht
en ook niet bij het paard die de strijd belacht
Om onze weg te richten naar Uw eis
maar Gij onderwijst onze vingers en maakt ons wijs
Laat ons afhankelijk van U leven, en niet eigenwijs
verzel Uw trouw en waarheid op onze levensreis
want dat wij nog in leven zijn is reeds een groot bewijs
van Uw leiding over 't aardse gladde ijs
Wij leven nog en zijn niet door de scherpe zeis
hier heel stil weggemaaid, of met gekrijs
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Maar Gij verzorgd nog van rondom met dagelijkse spijs
U hebt ons immers Zelf gemaakt en geplaatst in 't paradijs
geschapen naar Uw beeld, in Uw matrijs
Wilt u, o mens, uw Schepper dan niet eren ?
Zult gij u van het kwaad niet weer bekeren?
Laat u niet door het vlees tot zonde wel begeren
maar geef uw hart aan Hem om weer opnieuw te functioneren
Hij wast u schoon en biedt u witte kleren
komt allen, stel niet uit en sla niet aan het redeneren
slaap toch niet voort, maar laat u alarmeren
Hij geeft de moede kracht, en doet de storm kalmeren
Hij verzorgd u van rondom en wil uw wilde haren scheren
vertrouw op Hem geheel, niets kan u dan nog deren
Hij kent uw nood, voorziet van eten, appels en ook peren
Zijn naam is groot, Hij zal het onheil van u weren
Hij draait de levensrollen om, diverse keren
een leven is te kort daarover te memoreren
Hij vraagt geloof en niet te filosoferen
Hij richt uw voet, zodat ge u niet en zult bezeren
eerbiedig Zijne heilige naam en wil niet zweren
Hij onderwijst u in Zijn weg en zal u alles leren
Hij snijdt de kwade ranken af als bij het opereren
Buig u voor Hem, Hij is de Heer der Heeren.
21-11-1992 

DE WEDERKOMST                                                   

Wanneer ik in mijn Bijbel de profeten lees
vervult mij dat met blijde hoop, en ook met vrees
Wij allen zien dat onze aard zo niet kan voort bestaan
ze kreunt en steunt met onze zware zondelast belaan

De tekenen van onze tijd tonen zo zeker als gewis
dat er een heel groots heilsplan is
deze aard is door ons mensenwerk zeer zwaar geschonden
en toont aan al haar zijden vuile etter-wonden
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De ongerechtigheid (1) gaat zwaar op de aarde drukken
vandaar krijgt onze planeet van die rare nukken
wij laten kernen splijten van atomen
en dan vertonen zich heel grote paddestoelbomen

Op deze wijze zullen elementen branden en overgaan (2)
waardoor de aarde krijgt een nieuw bestaan
Plots zal het teken van de Zoon des Mensen eens verschijnen
en Hij omringt met tal van Engelen en Serafijnen

Zijn komst zal zijn van Oost naar West
en voor Hem uit gaat de vurige kool en ook de pest
Zijn komst zal als een dief zijn in de nacht
als men van vrede spreekt en God veracht

De aarde zal dan waggelen als een dronken man
en 't hemelvuur geraakt in de aardse olie-pan
op aarde zal het zeven malen heter zijn dan heet
en door zeer grote bevingen ontstaat de grootste spleet

Jahweh Zelf ruimt dan onze rotzooi op
en draait de aardas op z'n kop
Het Nieuw Jeruzalem is Zijn planeet en woning
waaruit Hij heerst als Hemelkoning

Het oordeel keert weer tot de gerechtigheid
en vrede zal dan heersen tot in eeuwigheid
Ik zou niet weten waar ik heen moest vluchten
want Hij alleen hoort al mijn kermen en zuchten
Voor Zijn alziende oog is immers niets verholen
al zou ik over steppen zwerven of in woestijnen dolen
al is deze aard een heel klein stipje in het groot heelal
Uw heilig oog doorziet en kent dit alles al

Hij komt, Hij komt om de aard te richten
en om Zijn koninkrijk te stichten
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt een feit
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bedrijf dan nu reeds vreugde, en zijt in Hem verblijd.
13-12-1992

1= Kern- energie
2= Psalm 102: 27 en 2 Petrus 3: 10

BENT U REEDS IN DE WARE WIJSHEID?             Weekeinde 29

Gedicht naar aanleiding van Jakobus 3:17

Och mocht ik in Uw heilige gebouwen
Uw liefdlijkheid en schone dienst aanschouwen
de oorzaak zien die U bewoog
de cirkel volgen die Gij trok als hemelboog
de wijsheid krijgen die naar boven leidt
de schoonheid zie van Uwe heiligheid
Geef dat ik alles verkoop wat ik heb
en al het mijne zien al kunst en nep
en ik in Jesjoea ware wijsheid krijg
als heel mijn harte daarnaar hijg.
De ware Wijsheid die van Boven is
is puur en zuiver en fris
zij is ook vreedzaam en bescheiden
dat ondersteund ons als we lijden
zij is gezeggelijke vol barmhartigheid
en handelt nooit uit haat of nijd
zij oordeelt niet partijdig
en doet geen dingen tegenstrijdig
Zij is ook ongeveinsd en eerlijk
en is deswege gans en al begeerlijk
De vrucht van deez rechtvaardigheid
wordt in vrede gezaaid, met vlijt,
voor hen die vrede maken
waarnaar hun harten haken.
Op deze zeven pijlers bouwt de Wijsheid haar paleis
wie haar vroeg zoekt is waarlijk wijs
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wie haar bezit is in haar heilig
omringt door 's hemels gunst volkomen veilig
In haar herschapen naar het Goddelijk beeld
't verbroken hart hersteld en algeheel geheeld
Wat kunnen wij als mensen
nog meer begeren, of ook wensen ?
Er is een levensuiting die wij liefde noemen
geef Gij ons die opdat wij U in de Gezalfde roemen
Gij schiep de mens, de hemel, zee en aard
U zij de lof, de glorie van dat alles waard.

Och mocht ik in Uw heilige gebouwen
de vastheid van Uw verbond aanschouwen
de oorsprong zien wat U bewoog
en op Uw grootheid staren langs de hemelboog
mij laten zinken op 't onwrikbaar fundament
opdat ik altoos mag verkeren bij U in Uw tent
U al mijn liefde waardig schatten
wijl Gij mijn rechterhand wilde vatten.
30-11-1992

Jahweh’s DOEL is ONS HEIL                                      

Wij leven betrekkelijk kort op deze aard
en kunnen het niet genoeg waarderen
dat wij in alles onze Schepper zouden eren
Hij acht ons nog het leven waard

Als deze stond eens was ons laatste levensuur
hoe zouden wij dan hebben willen leven
om voor de hoge Elohim te staan zonder te beven
om dan te ontvlammen in Zijn liefdesvuur ?

In Jesjoea krijgt ons oud bestaan nieuw leven
in Hem ontvangt ons leven nieuwe gloed
en wordt het vuile afgewassen door Zijn bloed
in Hem te groeien wordt dan het heilig streven
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Geen aardse macht kan ons nog van Hem scheiden
door het dagelijks sterven komt de winst steeds dichterbij
in Jesjoea keert de hoge Schepper voor ons het getij
en zullen wij ons altoos in Hem verblijden

Te koesteren in des hemels zonnegloed
doet ons het aardse kaarslicht snel vergeten
als engelen ons hun welkom heten
dat streelt de zinnen van het nieuw gemoed

Een nieuwe hemel en een nieuwe aard
die komt en voor het mensdom is weggelegd
daarop is geen verschil tussen heer en knecht
daar wordt elk mens gehouden in zijn eigen waard

Het Rijk van Elohim wordt werkelijkheid
bestuurt vanuit het hemels Nieuw Jeruzalem
de woonplaats van de Bruid, die met haar stem
het lied des levens zingt, dat is realiteit

De vrede op deze aard wordt weer hersteld
het zwaard wordt tot een ploegschaar omgesmeed
en mens en beest doen nu elkaar geen leed
dat is 't wat in de profetie reeds was vermeld

Nadat de Zoon van Jahweh hersteld heeft Zijne heerschappij
en alles aan Zijn voeten onderworpen is
zelfs dood, verderf en droefenis
zal Jahweh zijn Alles en in Allen, in U en mij

Wat Jahweh voor 't nieuwe mensdom heeft bereid
en uit Zijn troon het levend water voort laat komen
met aan de Godsrivier de levensbomen
waar geen vervloeking is tot in der eeuwigheid

Jahwe is hier de Bron van het levenslicht
er is geen nacht, geen kaars noch zon zal nodig zijn
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en altoos zal daar klinken ons refrein
Gij hebt ons duur gekocht, Gij was ons niets verplicht.
07-02-1993

GEESTELIJK IN EVENWICHT                               Weekeinde 30

Sinds Gij mij riep, o Jakobs (Eloim)God
ben ik bevangen
met een onverzadigbaar verlangen
naar U en Uw gebod

Ik voel mij dikwijls als het diepst verloren mens
maar weet mij nochtans veilig en geborgen
en maak mij daar omtrent geen zorgen
doch leef met slechts één grote hartwens :

volmaakt, verlost en met U één te zijn
te leven voor Uw naam en eer
het vuile van mij af te leggen naast mij neer
en met U te verkeren, zonder smette rein

Sinds Gij mij riep en trok
en in mijn hart Uw liefdesvuur ontstak
voel ik mij slechts met U nog op 't gemak
niet koestrend haat of wrok :

vervult met heilig streven
voor U in Uw getuigenis
te denken zonder ergernis
volmaakt voor U te leven

Wat zie ik nog een duister in mij ondanks het licht
wat voel ik nog een koude kilte
wat heerst in mij soms nog een akelige stilte
wat zijn er nog veel slechte zaken waar ik voor zwicht
wat leef ik soms nog onbeschrijflijk ver van huis
wat bemoei ik mij nog met veel nutteloze dingen
zodat ik niet uit volle borst kan zingen
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en ik mijzelf tot raadsel ben, nee, ik ben niet abuis

Nee, ik weet het wel heel zeker
mijn plaag mag nog zo doodlijk zijn
ik groei daardoor, van groot naar klein
en het is een tijdelijke beker
het aardse lijden is nooit voldoende te waarderen
al trekt U open al mijn wonden
ontstaan door eigen zonden
het werkt in mij slechts één begeren:

Uw balsem te ontvangen
Uw liefde te verlangen
Uw trouw te voelen
Mij in Uw wateren te verkoelen
Uw roem te zien
En van het kwade weg te vlien

Wat wonder van geduld
hebt Gij met mij getoond
mij onverdiend beloont
en met Uw Geest vervult
U zij de hoogste dank
wat wonderbare klank
rijst uit de diepte van mijn hart
al draag ik daar Uw smart

Gij geeft weer nieuwe jubel stof
voor al Uw wonderen en Uw lof
en in mij is het diep besef: Het is alléén gena
voor jouw verdient door Mij op Golgotha

Al voel ik mij een roerdomp der woestijn
Al zit ik als een eenzame mus op het dak
Sinds Gij mij riep en tot mijn harte sprak
ben ik verlost, om altoos met mijn Heiland één te zijn

Gij weet perfect wat nodig is voor mijn balans
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de druk is daartoe nodig om mijn dofheid weer te geven glans !
06-01-1993

NEDERLAND HET ISRAEL IN HET WESTEN           

O Nederland, Gij zijt het Israël van weleer
het Kanaän in het Westen
daar wonen Jakobs kleine resten
beveiligd door de Schepper, tot Zijn eer

O Nederland, Gij zijt: Het door God beveiligd erf
een land van water, weide en veel stromen
als Gilead en Basan met veel eikenbomen
waar God Zijn gunst betoont zo menigwerf

O Nederland, Gij zijt het Westers Jerusalem
de stad des grote Konings hoog in 't Noorden
waar 12 stammen weer verzameld zijn uit alle oorden
en waar Uw bornput ligt zoals in Bethlehem

O Nederland, wat zijt gij begenadigd
wat bloeide hier het licht der waarheid op
wat plaatste Uwe God U op een hoge Sions top
en werd gij met de schatten dezer aarde rijk verzadigd

O Nederland, Gij zijt het Israël van weleer
het Kanaän in het westen
door God verkoren tot Zijn allerbesten
een volk door Hem geholpen keer op keer.

SCHEPPING & "HERSCHEPPING"                            Weekeinde 31

In den beginne WERD de aarde woest en ledig
op gelijke wijze werd ook ik door het kwaad onvredig
Hoe kon de Scheppingsmorgen in die chaos ooit nog scheiding  maken ?
Kon op gelijke wijze ook nog wijziging komen in mijn zaken ?
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Hoe kon Yashruach nog boven de woeste waatren zweven ?
en hoe kon Elohims adem mij ooit weer eeuwig leven geven ?
Hoe kon er scheiding komen tussen licht en duisternis ?
zodat mijn aardbol-chaos wederom zuiver werd en fris
Hoe kon ooit orde op zaken worden gesteld
tenzij dan door die Grote HELD ?
Hoe kon mijn dorre aarde ooit nog vruchten doen ontspruiten
tenzij de Schepper spreekt : Kom uit de kluiten !
Hoe kon er ooit nog licht gaan schijnen in mijn verstand ?
dan door Zijn Geest in mij als onderpand
Hoe kon uit mijn eenzijdigheid ooit nog een veelheid groeien
zoals op aarde zovele soorten bloemen bloeien ?
Hoe kon in mij ooit nog de ware mens naar boven komen ?
zulks overtrof mijn allerstoutse dromen
Kon Elohim uit mijn misvormde Adamsstaat
mij weer hervormen naar Zijn Beeld volgens Zijn Raad ?
Hoe kon mijn opgejaagd gemoed ooit weer de rust hervinden ?
zo Hij Zijn SABBAT niet had ingesteld, beminden ?
Wat blijdschap toen Jahweh zag dat het zéér goed was
dat komt ons mensen toch van pas ?
Zijn damp ging uit, bevochtigde de droge aarde
Zijn Geest is het die 't nieuwe leven baarde
deez schepping moest er eerst wel zijn
om van d' herschepping te maken dit festijn
door al het kwade dat geschieden kon
werd Zijne liefdesdeugd .... genadebron !!
Zijn onweerstaanbre heerlijkheid
werd nu op 't allerhoogst tentoongespreid
wat zonder zonde niet-en-had gekunt
werd de ere nu daarvan aan Jahweh vergund
Hoe Hij op héél aparte wijs
ons loskocht met Zijn eigen Zoon als prijs
het moge gaan zo 't wil
hier sta ik heel eerbiedig voor U stil.

Wanneer toch komt die nieuwe morgenstond
dat ik zal opstaan zonder vuile zond
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en U mag zien volmaakt en rein
waar U eens ALLES en in ALLEN hoog zal zijn ?
06-02-1993

HET VIERDE GEBOD, DE SABBAT                         

Ik ben JHWH Uw Grote Koning
Die uit Egypte U hebt bevrijd
U leidde uit die slaafse woning
door Hoge Hand met wijs beleid.
Ik heb Mijn sabbat U gegeven
de zevende dag na zes dagen vlijt
dat is eeuw in eeuw uit alzo gebleven
wat ooit de mens daarvan ook zeid.
De sabat is van Mij een onveranderlijk teken
het is voor U het allergrootst bewijs
dat Ik Mijn trouw door niemand laat verbreken
en dat Ik Uw rust beoog tot elke prijs.
Ook voor de nieuwe aarde blijft deez dag
voor ieder tot een rust gegeven
Het is Mijn wil en Mijn gezag
en wie niet hoort is dwaas, die mag wel beven.
Ik heb Mijn Zoon die dag tot Vorst gezet
niet om gediend te worden, maar om te dienen
Hij heeft die dag volmaakt gehouden en niemand iets belet
die Hem wilde volgen zonder wat te vertienen.
De Sabbat is de roem der dagen en niet de 1e dag
de zondag is de dag van snode mensen
als Constantijn, en op diens boos gezag
Hij deed dat voor der heidenen slechte wensen.
Ik ben Uw God en heb de sabbat tot een teken U verschaft
aan Uwe hand en op Uw voorhoofd, zonneklaar
en dat is nimmer door Mij afgeschaft
al klinkt dit voor de meeste christnen nog zo raar.
Reeds Abraham hield dit hooggebod
toen 't nog niet eens op Horeb was gegeven
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en door gehoorzaamheid stelde Ik hem tot
een Vader des Geloofs, de zonde hem vergeven.
De sabbat is Mijn heilge dag voor ieder mens
het is naar Mijn gebod, het is geen wens.
Houdt U er aan, gehoorzaamheid alléén
brengt Mij de eer, wat U verlost van tegenheen.
Laat U niet brengen in debat
verlaat de zondag, en houdt SABBAT !!

De Sabbat ná zes dagen vlijt
is door Mij ingesteld van nu tot in al eeuwigheid !!
30-08-1992

DE KROON DER SCHEPPING                                  Weekeinde 31

De SABBAT is de KROON der schepping
het is de enige heilige dag van rust
deze rustdag is naar Gods gebod een must
het is Zijn wet en hoge ordening

Hoe ligt deze kroon ontheiligd op de grond
Hoe komt het dat de mensen het geloven dat de sabbat werd een andere dag
?
Hoe kan dat nou, door wie, en op wiens gezag ?
Wie opent niet hiertegen zijne mond ?

De onverbrekelijke wet van onze hoge Elohim/God
is door de boze mensen aangerand
maar hebben dan zelfs de goeden geen verstand ?
het gaat toch om Zijn Naam, Zijn Wet en Zijn gebod !!

De zevende dag is het waarop Jahweh Zelf Zijn ruste nam
geen feit kan dit veranderen, wat het ook zij
de zevende dag is en blijft altijd de laatste in de weekse rij
de eerste is het begin, de wortel van de weekse stam
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De sabbat is de bloem
de rust na 't werk
Elohims paal en perk
Zijn eigen eer en roem !!

Wie staat er als Elia op
Wie durft de Baälpriesters uit te dagen
Wie gaat er het vuur des hemels vragen
en hangt de leugenaars aan de strop ?

Wie wil er leven op de nieuwe aard ?
waar weer de sabbat wordt gevierd
en dit gebod van YAHWE de mens weer siert
en alle onrust op die dag weer is bedaard.

HET NIEUWE LEVEN                                             

Dit leven heeft zo vele vragen
en geeft daarvoor slechts weinige dagen
Het leven is als damp dat ras verdwijnt
zodra de zonne daarop schijnt
Het leven in de mens is niet voor het graf gebouwd
zo bedacht Jahweh een weg tot ons behoud
Die weg is smal en leidt naar altoos leven
het kost je niets, het wordt je gegeven
De Zoon van Elohim is Zelf de Waarheid en Die WEG
voor wie gelooft en zich aan Zijne voeten leg
Hij krijgt het leven en wordt van vijand vrind
van Jahweh Die in Zijn Jesjoea zondaars mint
De mens die buigt wordt in Hem recht gemaakt
als hij zijn opstand heeft gestaakt
en 't Goddelijk vonnis heeft aanvaard
wordt hij weer aangenomen en is niet meer vervaard
Dan tintelt 't nieuwe leven in zijn borst
het hemels water lest nu zijne dorst
Als Jahweh maar komt aan Zijne eer
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wat ook met ons geschiedt dat neemt een keer
Zijn ondoorgrondelijke macht en kracht
heeft Zelf deze weg ten leven uitgedacht
Hij immers heeft Zijn schepping eindloos lief
Hij overwon die snode mensendief
Hij deed en doet het alles naar Zijn recht
en kreeg de overwinning na 't gevecht
De levensworsteling in Jesjoea hier gestreen
wordt eens bekroont en weg is alle tegenheen
Die smeltkroes van ellende was echter nodig
om ons te vormen naar Zijn beeld niet overbodig
Als alles in Zijn ogen in het reine is hersteld
voelt zich de zondaar vrij en onbekneld
Nu mag hij als een lamme heerlijk springen
en als een stomme vrolijk zingen
Geen ding ter wereld kan hem nu nog hinderen
hij verlost en behoort ook tot Zijn kinderen
En al behoort hij ook tot gene aardse kerk
omdat dat is een mensenwerk
Hij behoort nu tot Jesjoea's bruidsgemeente
die niet bestaat uit aards gesteente
en ook niet is van vlees en bloed
maar bestaat uit geest, een hemels goed
Gekocht door Jashua Zijn bloed, gered verlost
in Hem werden alle levensraadselen opgelost
Van Hem de kracht om voort te leven
over 't gladde aardse ijs, zonder te beven
In Hem op aarde Zijn getuigen zijn
doet geen verachting, smaad of laster pijn
Te groeien als een palmboom naar omhoog
langs horizonnen uitzien naar de hemelboog
op Hem Die luistert naar 't gebed
Die op onze werken wel terdege let.
Het oude leven is voorgoed voorbij
in Hem gered, en dát voor mij !!
17-10-1992
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DE VERLOREN ZOON                                             Weekeinde 32

Een Vader had twee zonen
die bij hem in rust en vrede wonen
De jongste wilde het bezit verdelen
want dát alleen kon zijn voldoening strelen
De Vader voldeed aan deze hoge eis
en heeft gedacht: Weest niet zo eigenwijs !
De jongste kon de weelde van 't bezit niet lang verdragen
en vertrok naar een ver land na enige dagen
Daar voelde hij zich vrij, ha ha, hiep hoi
daar leefde hij als 'n vorst en als playboy
In korte tijd jaagde hij al zijn bezit er doorheen
eerst vele vrienden, doch tenslotte heel alleen
Hij zocht alom uit hoge nood
naar voedsel en z'n dagelijks brood
van één der burgers mocht hij zwijnen hoeden
maar mocht met hun draf zichzelf niet eens voeden
Die toestand deed hem komen tot zichzelf alleen
hij dacht aan huis en nam 't besluit: Ik ga daar heen !
veel huurlingen mijns vaders zijn nog beter af
Ik heb hier honger en beland straks nog in het graf
thuis is er overvloed
van have en alle goed
ik sta nu op en zal mijn Vader zeggen
Raap mij toch op, laat mij niet leggen
Ik heb gezondigd tegen 's hemels wetten
niets kon mijn dwaasheid toen beletten
Ik ben tegen Uw liefde en tegen beter weten in
van U vertrokken, verlatend het gezin
Ik ben niet meer waard Uw zoon genaamd te worden
Maak mij Uw huurling in de dagelijkse orden
De jongste zoon stond eindlijk op en ging naar huis
De Vader zag hem reeds van verre en hoorde zijn geruis
des Vaders hart was met ontferming innerlijk bewogen
zijn gemoed was vol, de tranen stonden in Zijn ogen
Hij viel Zijn jongen om de hals, wat blij weerzien

   98                            Gedichten weekeinde-boek

Hij was niet kwaad, maar wilde gelijk Zijn hulpe bien
de jongste zoon deed stamelend zijn relaas
maar des Vaders woord werd hem de baas:
Breng voor het beste kleed
vergeven is nu alle leed
en doet een ring aan zijne hand
want hij is terug in 't vaderland
geef schoenen aan zijn voeten
hij hoeft nooit iets te boeten
breng voor het gemeste kalf
geef kleding en de beste zalf
Laat ons verheugd en blijde zijn
maak feest, wees vrolijk in dit festijn
Deze zoon was voor mij dood, maar is weer levend
ja jubelt, dat maakt mijn oude ziele bevend !
De oudste zoon was ontevree,
en zei, Ik kijk wel uit, ik doe niet mee
de Vader bad hem, doch hij was zeer kwaad
Hij had toch net geleefd, zonder overdaad
de Vader tracht de ontevree te sussen
Helaas, niets kon zijn afgunst blussen
Ja, men behoorde allen vrolijk en verblijd te zijn
dan is de verhouding goed, en 't leven fijn
de Vader zei: Uw broer was dood en is weer thuis gekomen
dat overtreft toch al onze stoutste dromen
Uw broer was als een schaap verloren
maar is weer hier, als lang te voren
Uw toorn doet mijne vreugde niet te niet
het is alles voor mij nieuw wat je ook ziet
Na jarenlange diepe smart
is er weer blijdschap in mijn Vaderhart !
Zo is de weg van ieder mens
en in het hart leeft voort de onuitroeibare wens
in 't reine weer te komen met zijn Elohim/God
in vree te leven naar Zijn hoog gebod
Toch blijven de meesten nog zo blind als de mol
en feesten als maar door en maken aardse lol
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Deze ronde aard kan echter niet-en-vullen
het vierkant hart, wat niet met zich laat sullen
Al het technische vernuft en het wereldse vermaak
is onvoldoende in deze kommervolle zaak
De mens kan alles beredeneren
en in de zonde acclematiseren
Maar eens breekt toch de grote stonde aan
dat gij voor Elohim terecht zult staan
Hij eist van u gehoorzaamheid
en als u van het kwaad niet zijt bevrijd
wacht u de straf, de tweede dood
en niet een plaats in 't Vaderhuis en Zijne schoot
bedenk daarom uw levensweg, kom tot uzelf alleen
verlaat de zonde en ga tot uw Schepper weer heen
Hij wacht op u, ziet u van verre komen
vergeeft de zonde mild en laat met frisse stromen
Zijn zegen vallen op u neer
Hij is ons aller Heeren Heer
10-10-1992

HET BARNEVELDSE WAPEN                                  

Het Barneveldse wapen
is ongekend in pracht en praal:
door onze vaderen werd het geschapen
en 't spreekt nu nog heldere taal.

In het midden de vlinder, vliegend naar de zon
welkers licht heeft vijfhoekige stralen
en dat is ons aller voedingsbron
want zonder haar zou alle leven falen.

De vlinder is van specifieke soort
ze komt uit haar cocon en toont zich klaar
ze vliegt van het aardse naar het hemelse oord
en verbindt die beide einden met elkaar.
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De plant komt uit de aarde spruiten
totdat zij in de bloem zich toont voltooid
het zaad ontkiemt, nieuw leven komt naar buiten
de wortel, steel, het blad, de knop en bloem, wat rijk getooid

Deze symboliek spreekt alzo grote delen
de symbiose in dit wapen is volmaakt
wij kunnen het u slechts aanbevelen
Kijk naar dit wapen en ontwaakt.

De Schepper heeft Zijn kenmerk overal opgedrukt
de vijfhoek-penta-zonnestralen waarin vervat de Gulden Snee
al lijkt de plant te groeien op een aarde die is uitgeplukt
toch leeft ze, bloeit ze, en uiteindelijk valt het toch weer mee.

Deze aard wordt nimmer aan 't verderf geheel prijs gegeven
de faktor "herstel" is door Jahweh er in gebouwd
de strijd tegen het kwaad wordt overwonnen door het leven
dat is het grote einddoel en ons behoud.

Het Barneveldse wapen symboliseert deze strijd
de metamorfose aller dingen
kom wees met ons verblijd
en laten wij daarover vrolijk zingen.
28-09-1992

EN TOCH IS ER HOOP                                            Weekeinde 33

Eens klonk in 's werelds duistere nacht 
de heldere stem
niet ver van Bethlehem
HET IS VOLBRACHT !
Verbroken was toen satans macht
door Hem op Golgotha
voor Wie het klonk in Efratha:
ERE zij Elohim, uit volle kracht
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Ons noodlot werd door de Messias omgebogen
Hij ging voor ons ten onder aan het hout
en dat was juist de weg tot ons behoud
Hij droeg het ferm vol mededogen
Hier braken de eerste morgenstralen voor de mensheid door
de nacht moest wijken voor het licht
door Hem Die in Zijn bloed de vrede had gesticht
waarvan de engelen zongen in hun koor
De banden die de mensheid bonden zijn verbroken
de boze heeft nog slechts een kleine tijd
wees daar, o mens, op voorbereid
Laat u niet mangelen, noch door het kwaad bestoken
Wie kan als mens model staan, gans begerenswaardig ?
op wie kunt u jaloers zijn zonder meer ?
Wie toonde zich in alle dingen Heer?
Hij is volmaakt, geheel benijdenswaardig
De weg naar het leven is wel smal
er moet van ons wel alles overboord
de mens is echter dwaas, en klemt zich vast aan het dunne koord
en houdt zich zelve voor de mal
Doch zalig is de mens die wordt oprecht
die heel zijn harte openstelt
en niet meer vreest voor het aards geweld
maar dapper voor Elohims ere vecht
Het aardse blad valt spoedig af
en daarachter zit alweer de nieuwe knop
De dood verdwijnt steeds in het graf
en het nieuwe leven neemt de levensdraad weer op
de cycli der natuur staan nimmer stil
het nieuwe leven toont zich warm en schoon
Het oude sterft weer af en wordt dan kil
maar het leven overwint en neemt de boventoon
Als alles in het leven schijnt te zinken
is er de onzichtbare sterke hand
die het al bewaart voor het verdrinken
Die houdt Zijn schepping trots in stand
Geen macht in hemel en op aarde kan verhinderen
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dat Hij Zijn einddoel niet bereikt
Hij wordt verheerlijkt door Zijn kinderen
waaruit Zijn grote trouw en liefde blijkt
Wilt u uw Schepper dan niet eren
O mens, wie gij ook zijt ?
Zoudt u het leven niet begeren ?
van zonde en last totaal bevrijdt ?
Wilt u uw Schepper leren kennen ?
Dan zult gij in Jesjoea u aan Hem gewennen !
14-11-1992

IN BETHLEHEMS STAL                                        

Bethlehem, dat was ik eens van binnen
daar was geen plaats of herberg vrij
Slechts in een beestenstal wilde Hij opnieuw beginnen
en zo was het ook in mij
een hart van steen, gesloten deuren
geen plaats voor YAHWEH en Zijn gebod
zodat een wonder moest gebeuren
wat was ik toch een grote zot
maar juist in dát afschuwlijk hart werd Jezus geboren
nadat ik mij zelve had verfoeid
vóór de eeuwen daartoe uitverkoren
zag ik mij als de grootste zondaar zwaar geboeid
ik lag terneder als in barensweeën
en dacht te zinken in de diepste zeeën
tenslotte werd ik eindelijk stil
en zei, Jahweh, doe wat U wil
Gij kunt niet wonen in mijn beestenstal
Gij zijt rechtvaardig bovenal
hier brak de nieuwe stonde aan
en kreeg mijn leven een nieuwe baan
daar Jesjoea in mijn beestenstal verscheen
voordat ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen
werd het in mijn onrustig hart een zeer vlak veld
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en Jesjoea werd mijn deel, mijn grote Held
de engelen zongen: Ere zij aan Elohim/God
en herders kwamen vol verbazing tot
Bent U, o Jesjoea in mijn stal geboren ?
zag ik in U het nieuwe leven gloren ?
daar mocht ik zingen met de engelenschaar
en met de herders knielen bij elkaar
voor Hem Die kwam in het vlees
en voor ons uit het graf verrees
De ganse cosmos was weer vrij
een wonder is het voor u en mij
Hij sprak: mijn kind wees welgemoed
Ik heb uw zware schuld geboet
Nu moogt gij staan in Mijn gerechtigheid
wees dan verheugd en zeer verblijd
van nu af aan heeft het leven voor u nieuwe zin
en wordt het sterven u eens groot gewin
geen enkele macht neemt u de kroon nog af
Zijn overwinning is aan u over dood en graf
Ik dank u Jashua voor Uw komst op aard
ik voel mij tot dit alles wel onwaard
Maar ik sterk mij in de Geest die zegt: Zie op Hem
Die tot u kwam in BETHLEHEM.
20-11-1992

HET LIED VAN DANK EN HEIMWEE                     Weekeinde 34

Mijn Elohim, doordat Gij mij hebt willen drukken
mag ik mij nu voor U ternederbukken
daarvoor wil ik U danken
met vreugdevolle klanken
wat Gij voor mij wilt zijn
al doet kastijding soms erg pijn

Mijn Elohim, toen Gij mijn harte vroeg
zei ik: ik ben niet goed genoeg
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toch nam Gij weg mijn grote plaag
zodat ik willig werd en graag
Gij kuste mij met Uwe mond
waar ik verbaasd van stond

Mijn God, ik deed U diepe smart
ik trapte U op 't hart
maar nu, o zaalge stond
wast Gij mij steeds weer wit van vuile zond
doet Gij mij leven als weleer
en van U roemen tot Uw eer

Mijn Elohim, nu reis ik blij naar huis
en hoor steeds van nabij het feestgedruis
en Uwe stem die zegt: kom binnen lievelingen
Gij zijt mijn 144.000 eerstelingen
Gij zijt Mijn Bruid, van de aarde losgekocht
Ik heb u één voor één bijeengezocht

Mijn Elohim, gelouterd door het lijden
als helden Davids leren strijden
en als het mij moe of bange was
wees Gij mij op Uw Woord-kompas
Uw Geest die mij geleide
kwam steeds weer tussenbeide

Mijn Elohim, doordat Gij mij zo loodzwaar wilde drukken
mag ik daar nu de vruchten weer van plukken
toen het aanwezig was, scheen het geen zaak van vreugd
maar nu mag ik het zien als tot een deugd
zoals uit melk de boter wordt bereid
hebt Gij mijn leven toebereid
al leek Uw weg mij toe zo schots en scheef
nu zie ik dat ik met U zelfs het zwaarste overleef

Mijn Elohim, wanneer ik lig op mijne legerstee
en mijn gedachten geef ik de vrije loop
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krijg ik naar U verlangen en heimwee
en rijst in mijn gemoed Uw vaste hoop
wanneer ik het verleden overpeins
en mijn gedachten geef de vrije loop
zie ik de schakels van Uw Goddelijk plan
waartegen lacht de boze met zijn vuile grijns
verbroken in zijn smerige hoop
ten dode opgeschreven is zijn clan

O Elohim, als ik met heimwee ben vervult
en door Uw heilige drang mij voorwaarts spoed
gedreven door de onzichtbare hand
weet ik: nog eventjes geduld
dan komt het bezit van het grote goed
dat is: het nieuwe vaderland

Mijn Elohim, als Gij met Uwe Geest mijn levenshof doorwaait
nadat mijn hartebodem omgewoeld is door Uw ploeg
en het onvergankelijk zaad wordt ingezaaid
is dat reeds klaar, maar nog niet rijp genoeg
nu moet het zaad ontkiemen en gaan groeien
om in de schoonste pracht te kunnen bloeien

Mijn Elohim, al leef ik nu nog ver van huis
bij U alleen voel ik mij op deze aard nog thuis
en bij Uw volk wil ik mij voegen
die leven van Uw heils-genoegen
het einde van dit tijdperk is in zicht
dan komt het grote eindgericht
en daarna het hemels vrederijk
O Vader, dat Uw liefde ons steeds weer blijk.
25-12-1993

HET HEMELS VADERLAND                                     

Eens was ik in verrukking, o hoe wonderschoon
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Ik zag al het hemelse gebeuren, rond de troon
De Vader zat daar zeer verheugd in Zijne Zoon
Die al Zijn wil gedaan had, en Zijn geboon
Hij was naar Melchizedeks orde daar
in al Zijn heerlijkheid, als de zon zo klaar
Als een bedroefde werd ik aan 'sVaders borst gedrukt
ik werd getroost en was op 't hoogst verrukt
en zong daar mee uit volle borst
dat als een hert naar 't levenswater had gedorst
Het was het lied des levens en des lams, in koor
"de Heer zij prijs die aan het vloekhout stierf,
en daar een plaats voor mij verwierf"....
waardoor ik Hem eeuwig toebehoor !
De plaats waar ik was, was wonderschoon
en ook hier ging het alléén om het doen van Zijn geboon
Het was daar dienen, loven en gehoorzaam staan
rond Zijne troon, waar niemand dringt of vóór wil gaan
Volmaakte orde en perfecte harmonie
klinkt hier in het spel van 's hemels symfonie
Dit alles ging mijne verbeelding ver te boven
toen ik Mijn Elohim alzo mocht loven
Hij maakte mij voeten als der hinden
zodat niets Mijn aardse zin kon binden
't was alles hemels en volmaakt
zodat Mijn zucht uiteindelijk werd geslaakt:
Wanneer, wanneer
O hemels Opperheer
zult Gij de stonde aan doen breken
dat ik de vaandel omhoog mag steken
en in de grote rij mag gaan
met witte klederen aangedaan
op weg naar het bruiloftsfeest des Lams daarboven
waar het leven heerst, en '’k altoos U zal loven ?
Dáár in de gouden stad met paarlen poorten
voltrekt zich de hoogtijdag, ze zitten aan uit alle oorten
Wat wonder dat ook ik ter bruiloft op mag gaan
en in de achterste gelederen klaar mag staan
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waar ik niet-en-zag die ik daar wél had verwacht
en wél zag die op aard’ door elk was niet-geacht
Toen werd ik met nog anderen tot onze grote schrik
het eerst genood, en met betraande blik
moesten wij Zijn stemme horen:
IK, IK heb u uitverkoren !!!
Kom naderbij gij 's Vaders lievelingen
jullie mag het éérst het lied des levens zingen !
jullie zijt gehuurd in het allerlaatste uur
Ik was met je in de vlam en in het vuur
Ik betaal je nu het eerste uit
dat is met recht jullie grote buit
Komaan, treedt toe, weest niet beschroomd
hier had geen mens ooit van gedroomd
Is dit de bovenaardse werkelijkheid ?
Welnu, dan is dit de allerhoogste zaligheid !
O welk een liefde wonderschoon
werd hier tentoongespreid voor Zijne Troon
Wij werden rondgeleid door het nieuwe vaderland
ik greep naar m'n hoofd, ik was toch wel goed bij mijn verstand?
Dit hemels nieuwe vaderland lag in het hoge Noorden
waar eens de "godenzonen" toebehoorden
Nu is dat Hemels Sion terug van weggeweest
waar volmaakte orde heerst, door de Geest
Het kwaad ging in zichzelf ten onder
door de vloek der wet en Goddelijke donder 
Maar door de nieuwe Borg en Middelaar
staat nu het eeuwige leven klaar
Het einde van dit tijdperk is in zicht
dán wordt de tip van 's hemels sluier opgelicht
Dan wordt gezien wat nooit gezien mocht worden
daar is de Bruid, en ginds haar slag-orden

De mens die nu nog aan het stof gebonden
moet eerst van dit verderfelijke worden ontbonden
Ons aardse lichaam weegt nu nog als lood zo zwaar
en is voor het hemelse nog lange na niet klaar

   108                            Gedichten weekeinde-boek

Pas als het is verlost van vlees en bloed
en het is aangedaan met geest en goed
In nieuw gestalt zullen wij dan staan
voor het Lam dat met ons schuld belaan
de kroon des levens ons verwierf
vrijwillig voor ons aan het vloekhout stierf
Als ik diezelfde weg heb afgelegd in Hem
dwars door de dood naar het leven, klinkt Zijn stem
Ik ben Uw goede Herder, Ik alléén
Die U was zoekend, hier beneen
Ik vond jouw en Ik nam je op
en bracht je hier op Sions hoogste top
Overzie je vorige toestand en bedenk
het is alleen Mijn gunst en Mijn geschenk
dat ik je opzocht en je nu voortaan
met Mij in een verbond zult staan
Voor niemand hoef je nog te vrezen
dat kun je dagelijks in het getuigenis van Mij lezen
Vreest niet, het is Mijns Vaders welbehagen
U mijne Heilzon te doen dagen
Het nieuwe morgenlicht breekt spoedig aan,
dan zult ook GIJ hier mogen binnengaan !!!

Kom Heer Jesjoea, kom spoedig !!! Amen.
09-08-1992

WIJ EN ONZE KINDEREN                                     Weekeinde 35

Jahweh, kom Gij onze kinderen tegen
wanneer zij gaan op slechte wegen
wil dat verhinderen
en maak hen tot Uw kinderen

Verbreek hun harde harten
voordat ze komen in te grote smarten
dan is hun kostbare tijd voorbij
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keer nu nog dat getij

Sla in gunst Uw ogen
vol mededogen
neder op hun aards bestaan
opdat zij in Uw wegen zullen gaan

Geen groter oudervreugd
als kinderen wandelen naar Uw deugd
Geen groter oudersmart
als kinderen trappen op Uw hart

Ook kinderen moeten zich bekeren
van U de weg ten leven leren
het is Uw Goddelijke eis
en kostte U de levensprijs

Kom, doe het onverwacht
hard of zacht
als het maar gebeurt
daarover niet getreurd

Jahweh, verlicht hun duistere bestaan
wees met hun lot begaan
het ligt niet aan Uw barmhartigheid
doch aan hunne hardigheid

Zo Gij Uw warme kracht onthoud
blijft het ganse schepsel dor en koud
Laat schijnen Uwe zonnestralen
geef emmers om het levenswater op te halen

Verrijk ons allen met Uw gaven
om daarmee onze dorst te laven
maak dat wij zijn bevrijdt
van onmacht en onwilligheid
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Heb met ons allen nog geduld
vergeef ons onze zware schuld
zo wij nog zweven tussen hoop en vrees
en kleven aan ons eigen vlees
niet leven tot Uw eer
en van U wijken keer op keer

Grijp dan toch in, in onze dodigheid
schenk leven zodat wij zijn bevrijd
Laat zien op Uwe zoon
Die voor ons leefde naar Uw Rijksgeboon.
01-01-1994
 
DE BEWAARDER ISRAËLS    (Ps.121:5)                    

Jahwe is uw schaduw
aan uw rechterhand
leg gerust het hoofd op uw peluw
Hij doet Zijn Woord gestand

Jahwe is uw Bewaarder
Die niet sluimert noch slaapt
Geef Hem uw zorgen al te gaarder
ook als de boze alles van u kaapt

Uw schaduw is onlosmakelijk
weet van geen wijken
Hij is onafscheidelijk
duurzamer dan eiken

Gij kunt zo vlug niet lopen
Uw schaduw wijkt van u niet
blijf op Hem hopen
ook als gij in het duister niets meer ziet.   05-01-93

GEBED VAN EEN KIND van Jahweh                           
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O werp op mij een medelijdend oog
En breng ten eind mijn zonden en mijn leed
O Heiland, Vriend van zondaars nog omhoog
Wie zou mij redden Heer, zo Gij 't niet deed
Ik smacht om rust en troost bij U te vinden
Ontfermde Arts van kranken en van blinden.

Zaagt Ge ooit een ziel meer hulpeloos en verward
Meer buiten U verloren duizendmaal
O weiger dan genezing aan mijn smart
En Uw genadebalsem voor mijn kwaad
Maar ben ik meest ellendig boven allen
Help dan en richt mij op den diepst gevallen

O haast U, haast U tot mijn redding Heer
En ruk mij als een vuurbrand uit den gloed
Om Uwer liefde wil en tot Uw eer
O Heiland immer zo oneindig goed
Verheerlijk toch aan mij Uw alvermogen
En worde ik uit de diepe kolk getogen

De snoodste o Heer van allen allersnoodst
Geheel onrein, geheel met schuld bedekt
Verst van Uw heil vervreemd en aller boost
Ligt voor Uw oog onmachtig uitgestrekt
Omvang o Heer den armsten aller armen
Met gans verbeurd mededogen en erbarmen

Ja op Uw enigen dierbren Naam o Heer
Is al Mijn hoop gegrond voor d' eeuwigheid
ik werp geheel mij in Uw armen neer
Waarin mijn eeuwige zielsrust is bereid
Laat niets mij uit die reddende armen scheuren
En dat ze in 't eind mij in Uw hemel beuren.

Gedicht van Willem v.a. Berg uit Ter Heyde aan Zee
in het Westland, omstreeks 1899.
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HET NIEUWE PARADIJS                                         Weekeinde 36

O zeg mijn hart als zich deze aard
hoe arm zoveel genoegens baart
en luid Gods eer verkondigt
hoe zal een eeuwig zomergroen
het in de rijke hemel doen
waar nooit meer wordt gezondigd

Als daar het Lam zijn kudde hoedt
de Levensboom verkwikt en voedt
de levenswaatren vlieten
het Engelen koor den troon omringt
en alles Halleluja zingt
wat zal men daar genieten

O blij vooruitzicht dat ik daar
O Goël toch reeds bij U waar
en in dien Hof der hoven
den luister van Uw aanschijn zag
ik zou er U ook nacht en dag
met duizend psalmen loven

Maar ook reeds hier hoezeer het juk
van 't zondig vlees ter neder druk
en aardse boeien knellen
verzwijg ik Uwe goedheid niet
en moge levenslang mijn lied
aan ieder haar vertellen

Vermeerder slechts 't geloof in mij
opdat het niet onvruchtbaar zij
maar U ter ere bloeien
en dat de Zomerzonnegloed
Van Uw genade Mijn gemoed
in dankbaarheid ontgloeien
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Maak door Uw Geest mij wijs en vroom
dan word ik pas een goede boom
't zal aan de vruchten blijken
dan sta ik als een schone bloem
Uw Naam ten einde toe tot roem
in Uwe hof te prijken

Bereid mijn plaats in 't Paradijs
en geef mij al word ik oud en grijs
aan lijf en ziel te groenen
dan dien ik U te allen tijd
en doe het na mijn laatste strijd
volmaakt met miljoenen

Heiland Uwe grootste dingen
begint Gij stil en met geringen
wat zijn wij armen voor U Heere
maar Gij zelf zult voor ons strijden
ons wel met uwe ogen leiden
dit ons vertrouwen geeft U eere

Uw zaadkorrel arm en klein
zal toch een boom straks zijn
Rijk in vruchten
wijl Gij hem hoedt
en groeien doet
en zegent met Uw overvloed

W. v.d. Berg, Ter Heyde aan Zee

HOE LIEF HEB IK UW WET                                    

O God, Die op mijn paden let
Mijn God hoe lief heb ik Uw wet
zij is mijn lamp, zij is mijn licht
de weerglans van Uw aangezicht
en waar ik ga en waar ik sterf
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hetzij ik op de golven zwerf
hetzij ik op mijn sponde smacht
o hoor dan God, behoud Uw kracht
vertoon me Uw Heiland Die mij wenk
en de eeuwige kroon des levens schenk
dan vrees ik niet voor 't schaduwdal
elk weet wie mij geleiden zal
de Goede Herder is nabij
Zijn stok en staf vertroosten  mij
O Gij die me in den hemel zet
Mijn God hoe lief heb ik Uw wet
zij is mij lamp, zij is mijn licht
de weerglans van Uw aangezicht
hef Gij, o God op mij Uw ogen
zij ik een voorwerp van mededogen
o God genadig en vrij
zaagt Gij op mij, op mij mijn Vader
Die niet verstiet Zijn levensader 
zaagt Gij, o Vader ook op mij.

De PELGRIM                                                            Weekeinde 37

't Is Jonas Geest die 's Vaders kroost
behoedt en stiert en troost
in al hun tegenheden
Hij schraagt hun Schouders onder 't kruis
Hij leidt hen naar huns 's Vaders huis
door het Amana naar het Eden.

't Is me in dit tranendal zo bang
zucht vaak mijn ziel: O God, hoe lang
zal ik in Kedar wonen?
Hij toont mij dat deze rampenwoestijn
een kruisschool voor mijn ziel moest zijn
een school voor al Gods zonen
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Die Geest verworven door Zijn bloed
schenkt aan mijn af getreurd gemoed
meer stof tot vrolijk zingen
daar Hij mij in de Waarheid leidt
zie ik aan 't kruis de zaligheid
gekocht voor doemelingen.

W. v.d. Berg  1899  Ter Heyde aan Zee

DE ZOMER                                                            

Wees blij mijn ziel en loof den Heer
daar is de lieve zomer weer
met al zijn pracht tonelen
zie eens de schone schepping aan
haar feestgewaad heeft ze aangedaan
voor u en voor zo velen

O zin betoverend jaarseizoen
de bomen staan in 't volle groen
en groen bedekt de weiden
de lelie, roos en anemoon
zij spreiden meerder pracht ten toon
dan koningen verspreiden

De leeuwerik zingt en zweeft omhoog
de duive die haar kring ontvloog
verzelt de bos koralen
en bos en beemd en berg en dal
weergalmen van het beurtgeschal
der schelle nachtegalen

Hier waakt de klokken bij gevaar
daar zorgt en ramelt de ooievaar
het voedsel voor haar jongen
de tamme zwaluw doet ook mee
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en 't vlugge hert, de slanke ree
maakt vreugdevolle sprongen

De beekjes stuiven langs hun boord
met groen omkranst hun golfjes voort
het koeltje brengt hen verder
en onder 't klingelend schelgeluid
graast in het geurig heidekruid
de kudde bij de herder

Het bijtje puurt waar bloemen staan
of boekweit bloeit het zoet vooraan
wij d' edele honing danken
de wijngaard voert zijn sappen rond
hoe dor en doods hij vroeger stond
en sterkt de zwakke kranken

De granen worden geel als goud
dies juicht en jubelt jong en oud
en looft om al dit goede
des Vaders goedheid die het schenkt
en dagelijks aan het schepsel denkt
dat Hij het drenkt en voede

Ook ik aanbid en buig mij neer, de werken van mijn God en Heer
verrukken al mijn zinnen, waar alles lofzingt in het rond
daar zing ik mee en met de mond, stemt alles in van binnen
W. v.d. Berg  1889  Ter Heyde aan Zee

VERWONDERING en AANBIDDING                      Weekeinde 38

Hoe groot zijn Uwe werken Heer
Mijn ziel bepeinst ze en buigt zich neer
want heel de schepping meldt Uw eer
de donder spreekt met schrikgeluid
en 't koeltje met de toon der luit
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hun hoge geestgedachten uit

Gij spreekt en 't niet bestaande word
O denkbeeld dat ons neder stort
hier schiet besef en taal tekort
't doorvorsen van de majesteit
in al Uw werk ten toon gespreid
voert tot de diepst ootmoedigheid

Ja denker, denk zo hoog gij kunt
U zij het verst gezicht vergund
gij valt terstond van 't hoogste punt
tot in de afgrond duizelend neer
denk gij U in het wezen van de Heer
neen, dan hebt gij geen wijsheid meer

Een Wezen dat geen aanvang heeft
dat door en uit Zich zelve leeft
dat werelden het aanschijn geeft
dat alles kan hetgeen het wil
wat woord de mond daarover spil
daarvoor staat al ons denken stil

En zou dan ons gering verstand
geheel onkundig van 't verband
der werken van des Heeren hand
zich nochtans als met reuzenstap
verheffen op de hoogsten trap
van Uwe alwetende wetenschap

Voorwaar gij staat op 't schoonst gebied
gij die met geestelijke ogen ziet
maar ach misleidt Uzelve niet
wat zult gij dan der blinden kleed
u wees tot ootmoed dan gereed
daar ge eigenlijk niets grondigs weet
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God is uw grens, blijf staan voor Hem
alleen Zijn hoog gezag heeft klem
o hoor dan enkel naar Zijn stem
wat wijze was er zonder waan
neem niets voor vaste waarheid aan
dan 't geen God Zelf u doet verstaan

Gij Heilige Geest die 't eeuwig Woord
vanuit der Godheid diepten hoort
Gij brengt het in de schriften voort
en schept het door Uw heilige taal
gelijk de zon de zonnestraal
elk uur opnieuw wel duizend maal

Gelijk de straal onze ogen raakt
zo 't woord der ziel de ziel ontwaakt
wanneer Gij 't haar indachtig maakt
waar Gij de Schrift ons openslaat
daar is geen letter die meer dood
maar wordt het kleinste woordje voor ons groot.

W. v.d. Berg   1890  Ter Heyde aan Zee

GEZEGEND ZIJ HET KRUIS                                   

Houd Gij, o God ons staande
door Uw genade en trouw
bewaar ons voor de smarten
van een te laat berouw
doe ons standvastig blijven
het hart naar U gericht
verheug zich onze zielen
door 't wandelen in Uw licht

Gezegend zij het kruis
het komt vanuit eens Vaders hand
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uit louter liefde en welbehagen
hoe dor het schijnt, 't zal bloesem dragen
't Is van Gods trouw een onderpand
Gezegend zij het kruis

Gezegend zij het kruis
't Gestarnte schijnt des nachts alleen
uit zwarte wolken stroomt de regen
de winter baart deur lent haar wegen
geslepen eerst blinkt de edelsteen
Gezegend zij het kruis

Gezegend zij het kruis
de tranenstroom die 't oog ontvloeit
moet d' akker van 't gemoed verweken
de spade moet de fout verbreken
dan kan het onkruid uitgeroeid
Gezegend zij het kruis

Gezegend zij het kruis
en wordt het tastbare duisternis
en is de nood op 't hoogst geklommen
dan mogen hymne en harp verstommen
dan leert men eerst wat bidden is
Gezegend zij het kruis

Uw Koninkrijk kom toch, o Heer
en werp den troon des satans neer
regeer ons door Uw Geest en Woord
Uw lof wordt eens alom gehoord
en de aard met Uw vreze vervuld
totdat Ge Uw Rijk volmaken zult.

W. v.d. Berg  1889  Ter Heyde aan Zee

BID EN DANKGEBED door W.v.d.Berg                  Weekeinde 39
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Heer hoe lang in onze nood -- toont Gij U een verbolgen wreker
drenkt Gij ons uit een tranenbeker -- en spijst Gij ons met tranenbrood.
Zal dan Uw gramschap altijd duren -- Gij der legerscharen God maakt den
heidenen ons ten spot -- ons ten twist der nageburen.

Hoor ons smeekgebed -- dat Uw aangezichte
over de Uwen lichte -- en wij zijn gered.

O Gij voor Wie ik nederkniel -- Mijn Heiland en Mijn God
druk Gij in 't binnenst van Mijn ziel -- Uw heiligend gebod.

Hebt Ge eens Mijn hart nog ongenet - nog donker niet versmaad
't gereinigd van d'onreinste smet - 't geheeld van 't heilloos kwaad.

O rust niet tot ik aan Uw voet -- Mijn laatste schuld belij
en dit Mijn vrijgekocht gemoed -- geheel Uw eigen zij.

Dan zal ik ook Uw wegen leren -- en wijzen die ook anderen aan
och naamt Ge me in genade aan -- 'k zou juichend Uw ontferming eren -- ja
open Gij Mijn lippen Heere -- en voer m'o God op Uwe paan.
Hoe gaarne deed ik 't hout er roken -- maar 'k weet dat Ge op geen offer ziet
-- daar is een offer dat ik bied -- een geest in heilig vuur ontstoken -- een
hart verslagen en verbroken -- en dat o God versmaad Gij niet.

O hoe heerlijk stroomt Zijn vrede -- op uw bede
wat u ook op aard ontviel -- in uw gans verbroken ziel.

Heb dank, heb eeuwig dank o liefde -- dat Ge ons verdoolden heb gezocht -
- en toen de stervensangst ons griefde -- ons van de dood heb vrijgekocht.

O leer ons meer en meer der zonde sterven -- den oude mens aan 't
kruishout slaan -- en uit Uw volheid kracht verwerven -- om nieuw geboren
op te staan.

Als gij dat Woord moet missen -- en d'inhoud van Gods Geest
Die u weleer tot Trooster -- en Helper is geweest
dan is er voor uw harte -- geen ware vreugde meer



   121                            Gedichten weekeinde-boek

vol weemoed en vol smarte -- buigt dan uw ziel zich neer.

(en dan volgt een slotrijm)
Wat dit leven -- ons ook biedt
wat ik wens, kan God slechts geven
deze aarde niet.
'k Haal de pinnen --- vrolijk uit
en zeil de eeuwige haven binnen
door geen storm gestuit.

ZELFVERLOOCHENING

Door Hogerhand uitgeleid
uit zondedienst en eigenwaan
van zware last bevrijd
om Godes weg te gaan
op Elohims woord moet ik alleen vertrouwen
niet wankelen bij de minste wind
Mijn doen en laten op Hem bouwen
Die mij zozeer bemint.

Hij heeft het toch beloofd
dat geen haartje van mijn reeds kalend hoofd
zonder Zijn wil zal vallen
zij zijn geteld die allen.

Betrouwen op Zijn leiding
te volgen deze heilige weg
dat geeft bevrijding
als ik mijn zaken in Zijn handen leg.

Juist dát schijnt altijd tegen
ik kan 't tevoren ook niet zien
verborgen zijn Zijn wegen
toch is 't geen twijfel, geen misschien.
Nee, het is een zeker weten
de twijfels zijn uit mij
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't geloof mag Hem mijn Goël heeten
dat maakt volkomen vrij.

Leidt mij steeds uit mij zelve
dat 'k op Uw heil mag zien
geef mij een blik op Uw gewelve
op Uw gebod, die alle tien
en dagelijks aan mijzelf te sterven
wel duizendmaal
om eens het nieuwe land te erven
dát is mijn levensideaal.

In 't oog van anderen doe ik het altijd wel verkeert
zij zien niet des Allerhoogsten leiding
wie weet wat het wil zeggen: bekeert ?
is dat voor u een vreemde tijding.

Mijn vertrouwen op de Elohim/God
is nooit beschaamd
in Zijn hand is heel mijn levenslot
dat moet beaamd.

Als ik ternederkniel
zelfs in de allerheiligste zaken
wat borrelt er nog onrust in mijn ziel
dat kan ik toch niet maken ?
verwerpelijk ben ik geheel en al
afgrijslijk als de dood
ja bitterder dan alsem en gal
soms dwazer dan een idioot.

In Hem alleen gered
wees Gij Mijn Gids, dat is de bede
ontferm U op 't gebed
stort in mij uit Uw vrede
Laat de schakels van Uw leiding blijken
aaneengeklonken door Uw hand. .
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LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN                 Weekeinde 40

De knieën gebogen
voorover op het bed
de tranen rollen uit de ogen
stort een kind het hart uit in gebed

deze strijd geboren uit de nood
het is een worsteling om verzoening
en vreze voor een plotselinge dood
Gods recht dat eist voldoening

Het kind krimpt in elkaar
Jahweh's Wet volmaakt
en hij/zij: een zondaar
die 't goede heeft verzaakt

't Is een totaal verloren zaak
geen uitzicht, geen mededogen
door de zonde gans mismaak
enkel overtreding, enkel logen

Volslagen uitgewerkt
de wanhoop zeer nabij
wordt tóch dit kind gesterkt
want GOD keert het getij

Eenswillend met Jahweh's recht
zichzelf verfoeien
mag zij/hij het oog slaan op Jahweh's KNECHT
en Hij breekt voor haar/hem de boeien

Zij/hij voelt het nieuwe leven in zich komen
zij/hij richt zich op
de dorst gelest met frisse waterstromen
ontbonden is de strop
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In Jesjoea vrij
verdwenen zijn de zonden
het harte zo oneindig blij
geheeld zijn alle wonden

O kinderen knielt steeds neer
roept Elohim om een nieuw harte
vergeet dat nimmermeer
wie Hem verzaakt lijdt enkel smarte

Je leventje is o zó kort
zoek Hem te vinden waar je ook gaat
vraag Hem waar 't bij jou aan schort
Hij is een Rots, een Toeverlaat

Geen groter goed je vinden mag
geen aardse rijkdom, roem of eer
dan vree met Hem, o, blijde dag
zoiets vergeet je toch nooit meer!

Wordt daarop toch jaloers
vraag om dát nieuwe leven
richt naar omhoog je levenskoers
Hij wil en zal ook jouw dat geven     05-11-1993

DE HERFST

Een nieuwe dag wordt weer geboren
je ziet het aan het zonnegloren
ná het donker duister
na het gepiep en gefluister
want de kringloop der natuur
volgt haar eigen weg van uur tot uur
Elk jaargetij heeft immers zijn bekoring
zelfs de winter, al brengt ze veel verstoring
de bomen worden kaal
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het blad valt af
de wind wordt schraal
de natuur daalt neer als in het graf
de zaden zijn gerijpt en afgevallen
met blad en aarde overdekt
de herten lieten hunnen bronsstem schallen
de vogels zongen ná zoals ze zijn gebekt
de koude komt er aan
veel vogels zijn er reeds vertrokken
koning Winter moet weerstaan
want hij is onverschrokken
de zon geeft nog een afscheidsgroet
dat maakt ons week in ons gemoed
wég heerlijk voorjaar
voorbij die zoete zomer
wég het gezang der vogelenschaar
voorbij het geluier van de dromer
de winter is een realiteit
weest daar terdege op voorbereid
o mens, let op Uw zaak
op uwe schouders rust de zware taak
te zorgen in de zomer voor de wintertijd
zodat ge niet van het lot afhankelijk zijt
gij weet, de jaargetijden wisselen
en in de zomer moet ge uwen zaak bedisselen
wij krijgen en ontvangen
zeer ruim de tijd voor onze belangen
want na de voorjaarsjeugd
komt de zomer-deugd
daarna de herfst in haren-grijsheid
tot dat de winter komt in koelen-stijfheid
seizoenen wisselen af en aan
en wij mensen hebben daartussen een kort bestaan
na regen komt steeds zonneschijn
en na gezondheid kan ook wel komen pijn
Geen Groter Blijvend Goed
wat ware rust geeft aan 't gemoed
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dan vree met Jahweh in Jesjoea's bloed
dat is wit als sneeuw, smaakt honingzoet
Als wij het goudgeel vallend blad ontwaren
zullen wij op Zijn rijkdom blijven staren
gewassen van de vuile zond en drek
vernieuwd vanaf de voetzool tot de nek
gestorven door de wet, wat 't zaad ontkiemen doet
ontwaakt uit onze slaap, komt weest gegroet
het nieuwe leven is een feit
van het zondepak geheel bevrijd
o heerlijk voorjaar, nieuwe jeugd
o eeuwige zomer, volmaakte deugd
weg aardse sleur en schatten
wie kan dit Allerhoogst en Eeuwig goed bevatten?
06-11-1993

LICHT EN DUISTERNIS II                                        Weekeinde 41

Al hebt ge ooit Uw tijd verbeuzeld
sta langer niet getreuzeld
bekeer U tot de goede Elohim/God
en wandel oprecht naar Zijn gebod

Voor elk die Zijne weg verlaat
kan het spoedig zijn....te laat!
Nú hebt ge nog gelegenheid
toon Hem dan Uw genegenheid
Al mocht U daardoor treffen smaad en hoon
weet, eenmaal wacht U wél Zijn kroon
Laat anderen dan maar feesten
eens zullen zij vergaan gelijk de beesten

Als wij in onszelf ten ondergaan
om in die Eéne Ander op te kunnen staan
worden de smarten des doods ontbonden
en zijn vergeven onze zonden
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O zalige stonde, onvergetelijk uur
toen wij gereinigd werden in dit Geestes vuur
voorzien van bovenaardse dynamiek
om te verlaten de boze duivels kliek

Voortaan te koesteren op Elohims reine stranden
toen wij de boze wereld achter ons verbrandden
nee, geen spijt, maar de vaste keus
dat maakte ons tot de sterkste watergeus

Gedreven door één heilig ideaal
gaan wij onze levensweg zonder veel kabaal
door niets of niemand nog te stuiten
is het alsof we ons zelve gaan te buiten

Als kinderen van het Grote Licht
geleid uit 's werelds diepe duisternis
door Hem die door Zijn bloed de vrede heeft gesticht
ontvingen wij vergiffenis

De duisternis kan het licht niet blussen
het licht bevat de kleuren van de regenboog
wij laten ons niet meer door de boze sussen
maar houden steeds het hoofd omhoog

Geen duistere macht
geen 's werelds luister
geeft ons nog kracht
wij zijn niet meer in 't akelig duister
Het Licht dat overwon
is in ons hart gekomen
het is Elohims Morgenzon
die is als frisse waterstromen
17-09-1993

DE KAIN/EZAU MAATSCHAPPIJ
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Reeds bij het krieken van de dageraad
is het motorenlawaai weer paraat.
Vroeger kwamen ons de vogels wekken
nu ... gaan de mensen met machines tekeer als gekken.
Wij allen zijn gedwongen mee te doen
zo niet, dan toon je voor deze maatschappij geen fatsoen.
De mens is met de techniek op hol geslagen
en vandaar komen de hedendaagse plagen.
Gezondheid en vrede zijn nog verre te zoeken,
deswege moeten wij onze Kaïn/Ezau-maatschappij vervloeken !!
Deze maatschappij is gebaseerd op exploitatie
op hiërarchie met personen registratie.
Des mensen enige creatie is het GELD
en wie maar veel woekert is een held
de rente is het moordwapen der banken
daar hebben wij onze huidige slavernij aan te danken.
De moderne wetenschap vermeerdert onze smart
en 't ongeloof is het wat de Schepper tart.
De mens doordringt met z'n verstand de aard, het water en het licht
met het oneindig grote en kleine in gewicht.
De wereld is heden een door mensen geschapen rationaliteit
een smeltkroes waarin hij verliest z'n eigen identiteit
de mens heeft op z'n pelgrimstocht zich vrijgevochten,
maar wat men ziet is niets dan vreemde gedrochten.
De mensen zien de wereld op z'n kop
en verdedigt dit weerzinwekkend beeld ten top.
Het oude wereldbeeld, nostalgisch en saai
is ingeruild voor motoren-lawaai
de paardenvijg werd ingeruild voor uitlaatgassen
dit nieuwe wereldbeeld doet ons steeds met kwaad verrassen !
29-01-1994

HET VADERHUIS                                            Weekeinde 42

Elke dag brengt mij nader
tot Mijn hemelse Vader
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van verre hoor 'k het geestgedruis
in Zijn hemels huis
en alle aards muziek geklank
lijkt daarbij slechts een kattengejank

Elke dag is er weer één
van het leven hier beneen
in Hem uitverkoren
voor 't gevoel nog zo verloren
in Hem toch volmaakt
is het waar Mijn hart naar haakt

Elke dag weer sterven
om het eeuwig blijvend goed te erven
maar in Hem volkomen rust
hoewel dikwijls nog dooréén geklutst
in Hem de vergiffenis
voor m'n ziel die o zo dorstig is

Elke dag weer ruim de tijd
voor de aardse levensstrijd
vierentwintig uren lang
vol heilige drang
Zijn wil te doen alleen
in voor- en tegenheen

Elke dag nog o zo moe
van al 't innerlijk gedoe
maar in Hem weer levendig en fris
al sla ik vaak de spijkers mis
geborgen en bevrijdt
ik dank U voor die tijd

Elke dag Zijn blijde tijding
van de komende bevrijding
met een nieuw gezang
dat maakt mij niet bang
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vast gekluisterd aan de aarde
waaruit toch het nieuwe leven baarde

Elke dag nader bij het Vaderhuis
vaar ik eindlijk in Zijn doortochtssluis
van achter gaan de poorten voorgoed dicht
van voor komt nu het nieuwe land in zicht
het morgenlicht breekt door
daar komt de hemels metamorfoor
Heerlijk, welkom Bruidegom !!
Onvergetelijke dag 
als ik U omhelzen mag !!
Onvergetelijk uur
van loutering door Uw vuur !!
05-02-1994

Mijn DIERBARE VADERLAND

Mijn dierbare land, o Nederland zijt gij
onze' vaderen vochten U volkomen vrij
van 't juk der vreemde slavernij.

Mijn dierbare land, de parel van het Westen
behorend tot des werelds allerbesten
bestaand uit zeven kleine gemenebesten.

Mijn dierbare land, Europa's prent
op aarde wordt Uw naam alom gehoord
een land en volk dat elk bekoort.

Mijn volk, alom geprezen
als phoenix uit haar as herrezen
en velen hunner Sions koning vrezen.

Mijn dierbare volk, door Jahweh verkoren
bestaand uit 12 stammen die eens waren verloren
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U is een nieuwe toekomst beschoren.

Mijn dierbare volk, door kleur alhier geplant
in dit oneindige lage, vlakke polderland
als Elohims afgezant.

Mijn dierbare land en volk
wat Basans vette koeien molk
Gij wordt Jahweh's eigen wereldtolk !

Mijn dierbare land, Europa's kop
bracht vele harer kinderen ten top
en zal als vlinder eens verschijnen uit haar pop.

Mijn dierbare volk zo hoog verheven
deed de wereldzeeën beven
met de driekleur op de steven.

Mijn dierbare volk, door duistere machten
verliest gij Uwe fiere krachten
vertroebeld worden Uwe grachten.

Nederland is Nederland niet meer
waar is Uw vorige roem en eer ?
de bozen strijken Uwe vaandels neer.

Ons land is multi-raciaal
verdwenen is de trots van 't nationaal
je hoort het zelfs in onze mooie taal.

Mijn dierbare volk, vol heldenmoed
trad het de toekomst tegemoet
dat zat in 't Hollands bloed.

Mijn dierbare volk, wordt wakker
gij zijt nu gelijk een arme stakker
verkocht, als broodjes van de bakker.
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25-02-1993
    
     
LEVENSWORSTELING                                            Weekeinde 43

Het is een dagelijkse strijd
dat ik het met Elohims weg niet eens kan zijn
dat brengt mij in verlegenheid
en doet inwendig zoveel pijn
ik loop maar tegen feiten aan te hikken
ik kan Zijn hand soms heel niet zien
de stem: ach, laat Jahweh toch stikken
Hij zal je nooit Zijn hulpe bien
verzoeking is er alle dag
ik zeg zo vaak: waarom ?
is dat nu Godsbeklag
waarom blijf ik zo dom ?
de winden dikwijls tegen
veel wandelen in de donkere nacht
vaak onweer, storm en regen
en niet de rust waar ik naar smacht.

Toch leef ik bij de enige troost alleen
het is een zeker weten hier
al is het enkel duister om mij heen
nochtans vertrouw ik op Zijn heilsbanier
al ga ik tienmaal op en onder
al zou ik nooit geen licht meer zien
ik ben niet bang voor al 't aards gedonder
Zijn woord is vast, en geen misschien
al kan Mijn vlees Elohims weg niet volgen
al spoelen golven over mij heen
in Jesjoea word ik door Zijn liefde verzwolgen
en zo vervolg ik Mijn weg op aard beneen.

Kom sterveling, niet getreuzeld
jouw dag telt vier en twintig uur
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geen tijd verbeuzeld
elke minuut is o zo duur
ge hebt ten bloede toe nog niet gestreden
hebt u Hem met uw ganse hart gezocht
of zijn uw dagen weggegleden
en hebt ge uzelf niet over mocht ?

Wees wijs, hoor goede raad
verlaat het kwade
kies Hem als toeverlaat
en ga niet met uzelf ten rade.
01-10-94

EEN NIEUWE TOEKOMST

Straks blijf ik altoos jong
en word ik niet meer kaal
dat wordt een vreugdesprong
ik ben dan immens vitaal

Als rouw en dood verdwenen zijn
en ieder deelt in d’ eeuwige jeugd
waar geen verdriet meer is noch pijn
maar enkel lof en zielevreugd

Geen enge banden en geen strakke remmen
maar vrijheid en nieuwe levenskracht
dan zijn wij bijna niet te temmen
door Hem Die het al voor ons volbracht

Hij is de energiebron volmaakt
Hij geeft onoverwinnelijke sterkte
door Hem gedragen en bewaakt
Die al ons heil bewerkte

Geen pijl zal ons nog kunnen doden
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geen kogel ons doorwonden
niet meer begraven onder zoden
maar leven zonder zonden

Een nieuwe hemel en een nieuwe aard
een nieuwe toekomst en een veilig oord
is dit u alles niet meer waard
nu alles op te geven en te vertrouwen op Zijn Woord ?

Eens zal ik komen op Uw bruiloftsfeest
en prijs ik U het allermeest
want ik, ík was het grootste beest !
Ik, ik had moeten branden
ik deed U niets dan schanden
maar ben door Uwe gunst bevrijdt
en zal U daarvoor loven in eeuwigheid !

Eens zal ik mogen
in het land van frisse waterstromen
daar waar de liefdes zonne schijnt
die nooit meer achter de aardse kim verdwijnt

De kracht van het eeuwig leven
wilt Gij een ieder geven
die hier als het zaadje sterft
en zo het nieuwe leven werft.
09-09-94

WIE IK WAS EN WAT IK WERD                             Weekeinde 44

Ik ben een rad in Elohims natuur
ik ben een vat gelouterd in des GEESTES vuur
ik ben gemaakt wat ik niet was
ik ben voor ELOHIM geworden ..stof en as
ik leefde in het wereldse genot
en bekommerde mij niet om YHWH en Zijn gebod
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ik leefde voor de pret
en was jaloers op de jet-set
ik wist niet dat de leegte die ik zag
en jammer en geklag
gewerkt werd door de Goddelijke Geest
mij stuwde naar nieuw leven geschoeid op andere leest
zo er een God was, waar was Hij
wat was Zijn doel en keus met mij ?
totdat ik zag: ik ben een rad in Elohims natuur
en gevormd werd in Zijn heilig vuur
geworden wat ik zelf niet had gezocht
toen Hij mijn stof en asse over mocht

Ik kon niet langer leven in het wereldse genot
en kreeg ik Elohim lief en ook Zijn gebod
de leegte werd door Jesjoea opgevuld
en werkte in mij dat grote ongeduld:
hoelang, wanneer zult Gij weer komen
verlossen van dat eigen grote IK
dat blijven zal tot aan mijn laatste snik

Stuur mij de tekenen van Uw trouw
ik voel mij zonder U toch zo alleen
ben ik dan niet op aarde een deel van Uwe vrouw
en moet ik nog zo lang door alle tegenheen ?
Gij lieve MAN spreek slechts een woordje
toon mij slechts Uw genegenheid tot mij
til mij eens op als met een koordje
maak mij eens los van zonden vrij
O heerlijk uur van Uw terugkeer
wanneer breekt dat toch eindlijk aan
ik kan niet langer wachten, Heer
laat mij niet langer buiten staan

Temidden van de grote mensenmassa
vol leven en plezier
voel ik mij arm, gedreven tot úw kassa
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betalen kan ik niet, roep Gij: Kom hier !
Geef mij jouw leven als een offer
meer niet, kom geef het Mij
Ik zal jouw dragen gelijk een koffer
geborgen, fris en vrij
Steeds hoger tonen wil ik van U zingen
steeds voller word mijn leeg gemoed
Gij toont mij zulke schone dingen
dat zet mijn doffe hart in gloed
ik hoor muziek die 'k hier nog nimmer hoorde
dat tilt mijn op als met onzachtere hand
door niets te stuiten wat nog stoorde
sla ik het oog op "t nieuwe vaderland

JOZEF EN DE MESSIAS

Als aan de grond genageld vast
staan daar de broeders zéér verrast
zij horen het zelf uit Jozefs mond
die ongelofelijke kond:
Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog?
Ik ben het, 't is geen bedrog!
Het is alsof zij water zien branden
dit gaat hen boven hun verstanden
geheel perplex, totaal verslagen
géén stem, geen mond om verder iets te vragen
doch Jozef zelf is hen een stapje voor
en zegt: Jahweh leidde mij in dit goede spoor
jullie waren slechts instrumenten in Zijn hand
om mij te verkopen naar Egypteland
Mijn persoon moest in het ijzer
al waren jullie dan niet wijzer
door donkere diepten kwam voor mij het licht
en wees maar dankbaar voor wat Elohim verricht
er komt nog honger vele jaren lang
en weest voor mij geheel niet bang
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Wiens hart zou hier niet sneller kloppen?
wie zou zich hier niet willen verstoppen?
't is ongelooflijk waar
daar staan de broers weer bij elkaar
Eens zagen zij Jozef lijden
en kwamen er voor hem angstige tijden
oprechtheid hield hem staand
voor 't snode kwaad, zeer onbeschaamd
God deed die betere tijden komen
als vervulling van Jozefs dromen
God leidt alzo Zijn hele volk
en Hij is overal ter wereld onze tolk
Hij onderwijst in 's hemels taal
door Hem die stierf aan eene paal
Aan het verslagen hart wordt Hij geopenbaard
als men Zich zelve doodschuldig heeft verklaard
Zal ooit een ziel die stonde nog vergeten?
als hij voor 't eerst van 's hemels Borg mag weten
als men leert zien, in Hem te zijn gered
verlost van zond, genezen op 't gebed
Die meerdere Jozef weergaloos schoon
is dan onze' hoogste jubeltoon
Wie had als Jakob ooit gedacht
dat Elohim zou horen onze jammerklacht?
Die Elohim te prijzen in ons leven
Die in Zijn Zoon Zich zelve wilde geven
Hij is te loven bovenal
Die is, Die was, Die komen zal 

HET LEVEN IN Jesjoea Ha Messiah                          Weekeinde 45

Het aardse leven is een harde strijd
de dagen rollen voort
en alles wisselt op z'n eigen tijd
de dag, de nacht, het zilveren koord.
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De mens gaat verder ongeacht
het dagelijks leven eist hem op
en na de dag komt steeds de nacht
het gaat zo snel, in vol galop.

Onze levensdagen nemen echter eens een eind
de knop draagt wél het nieuwe zaad
het wordt weer licht, de nacht verdwijnt
de nieuwe morgen komt, de schone dageraad.

De nieuwe wereld wordt een feit
de koning van het heelal stelt Zich garant
het was reeds zo bepaald voor d' aanvang van de tijd
al 't slechte mensenwerk is dan verbrand.

In Jesjoea leeft de vernieuwde mens nog om te sterven
maar sterven zal toch zijn om wéér te leven
In Jesjoea zullen wij de heerlijkheid beërven
hetwelk aan ons om niet wordt weergegeven.

Hoewel ik nog waarneem tekenen van lichamelijk verval
weet ik dat dit is om nieuw te worden geboren
ik weet, ik ben een schakel in het groot heelal
in Jesjoea voor de wereld daartoe uitverkoren.

De tijd op aard gaat razendsnel voorbij
geen mens kan dit vertragen
gekocht door Jashua's bloed en dat voor mij
het is des Vaders welbehagen.

De uren, dagen, maanden en jaren draaien voort
het is geen noodlot, maar Elohims vastgestelde regel
het is Zijn wet, vanuit het hemels oord
die is onbreekbaar, bevestigt met Zijn zegel.

Toen ik nog geestlijk blind was zag ik dit niet
ik nam niet waar mijn dagen na te tellen 
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ik leefde voort in de roes van vreugde of verdriet
en liet alle roepstemmen maar schellen.

Maar nu ik de realiteit aanschouw
en 'k in Zijn voetspoor ga en wandel
leef ik door Zijn oneindige trouw
en zal mijn leven bloeien als de amandel.

Hij is mijn Licht, mijn Leven en mijn Bron
de toekomst lacht mij eindloos toe
Mijn tijd gaat nu steeds sneller dan de zon
in Hem word ik daarvan nimmer moe.

Jesjoea is de MESSIAS

Abba Vader, Hij is Elohims Zoon
Stierf met ene doornenkroon
Hoe Hij werd tot stof en as
Uitgeperst werd Hij tot zegen
Anderen kozen door Hem nieuwe wegen.

Messias is de Zaligmaker
En daartoe kwam Hij op deze aard
Stierf, Elohims gramschap werd bedaard
Stond na 3 dagen en 3 nachten op
Emmanuel is EL met ons, wat schoon
Allen die Hem kennen zullen jubelen voor de troon
HALLELUJA, waak op, waak op !
31-12-1992

HET VERDWAALDE KIND                                      Weekeinde 46

Al zwerf jij van ons ver van huis
te midden van des werelds feestgedruis
weet dat bij ons jouw veilige schuilplaats is
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bij jouw ouders samen aan de dis

Al vind je nergens zielenrust
volg toch niet langer je eigen lust
ga terug naar huis mijn kind
waar je wel die ruste vind

Leef niet langer in de ijdele waan
't is de hoogste tijd nu op te staan
elke levensdag is er weer een
dat je ouders naar je uitzien, naar jouw alleen

Het is de bloedband die ons trekt
in het gezin werd je alzo gebekt
want nergens komt de liefde tot je uit het hart
dan bij je ouders in hun smart

Zeker weten
dat ze jouw geen uur vergeten
telkens weer ben jij in hun gedachten
en slaken zij hun diepe klachten

Onbeschrijfelijke hartenpijn
doet hen op jouw wachtend zijn 
liefde niet te blussen
als ze jouw weer kunnen kussen

Welkom thuis m'n kind
wij zijn je welgezind
bange dagen gaan voorbij
kom weest verheugt met ons en blij.
30 april 1994

HET PARASIETEN - PARADIJS                             

Hoe heerlijk is de vroege morgenstond
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zij draagt het kostlijk goud in hare mond
zij is een toonbeeld van des hemels vree
en dwingt ons tot de heilige bee

Op deze dag zullen wij als dwaze mensen
verstoren deze rust door onze boze wensen
wij leven in een welvaartsroes
bij brood en wijn, bij spel en moes.

Wij hebben zelf zo onze beschaving gemaakt
't is een gebouw dat overal kraakt
er is geen rust, geen zuiver water, vuile lucht
geen goed gezag, geen orde en weinig tucht

Hoelang zal dit nog duren ?
jaren, maanden, dagen of nog enkele uren ?
Is dat onze levensdank ?
een wereld vol lawaai en stank ?

Onze' wereld is een Parasieten-Paradijs
waar d' een d' ander maakt van zorgen grijs
een ieder smult van 's werelds honing
en elk is in zijn hart de trotse koning.

Men steelt en woekert raak
en slaan de armen aan hun haak
geen verweer en geen verzet
bezorgt de Parasietenbende grote pret

Geen sterveling weet hoelang
dit aards festijn nog gaat haar gang
eens neemt dit parasietendom een end
en wordt onze “Jakob” weer verlost uit alle ellend

Het Rijk van Elohim zal komen
het is vervulling van onze dromen
daar heerst volmaakte rust en vree
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en leeft elk weer op een eigen stee.
7 mei 1994

UIT HET BOEK DER NATUUR                               Weekeinde 47

Van uur tot uur
hoort en ziet men in de natuur
de eeuwige kadans
wat geeft een zekere trance

Het is als een wiegelied
van dingen die men ziet
een lofzang die men hoort
en iedereen bekoort

dat kan het geklots van water zijn
in steeds terugkerend refrein
of het is het zingen van de wind
als voetstapjes in het grind

of als de stilte in de morgenuren
als de zon boven de horizon komt gluren
of als het donker van de nacht
de rust waar 't hart naar smacht

of als het bruisen van de golven
het ruisen van de kolven
het wuiven van de aren
het is als een lied gespeeld op heilige snaren

of als het gerommel van de donder
het gestommel op een vlonder
het getrommel op een vlies
maar het is de rust waar ik voor kies

of als het kosmisch licht
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en het natuurlijk evenwicht
de wisseling aller dingen
dat doet Mijn harte vrolijk zingen

het zijn de blijken van Elohims grote trouw
de roep: Kom Jesjoea, kom gauw
herstel het Koninkrijk van Elohim/God
laat ieder dan weer leven naar 't gebod

de dag draait haar omloop af
het leven is van wieg tot in het graf
het is als een damp die ras verdwijnt
zodra de zonne daarop schijnt

één goed heeft blijvende waarden
niet wat wij hier op aard bijeen vergaarden
maar 't is het Allerhoogst en Eeuwig GOED
in Jesjoea, in Zijn BLOED !!
25 juni 1994

U ZIJ DE GLORIE

Als ik eens aan de oorsprong van het leven stond
en in kon zien in 's Allerhoogsten plannen
weet ik, 'k zou spraakloos zijn met mijne mond
hoe door Hem alles werd gegoten in kruiken en in kannen

Hoe geen patroon op aarde zelfs hetzelfde is
en Hij koos voor een niet te noemen veelheid
besef ik hoe wij zijn gemaakt naar Zijn gelijkenis
in grandioze schoonheid

Gedreven door de door Hem ingeblazen levensgeest
onzienlijk als elektra-magnetisme
verheven boven dier en beest
is de mens een heilig stukje egoïsme
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Karakters worden niet geboren maar gevormd
het leven geeft daartoe de ruime tijd
de bomen worden sterker als het stormt
en zo heeft alles zin, tot hoger zaken voorbereid

De nacht kan nog zo donker zijn
de koude duurt soms lang
vergeten is weer snel de pijn
als het licht en warm is, zonder drang

Niet bij het kunstlicht of bij flambouwen
niet bij het schemerlicht der maan
zal Jesjoea Zijn Gemeente trouwen
tot glorie van Zijn Naam

Eens zal Hij in het volle licht der Zon
Zijn 144.000 eerstelingen
als kudde leiden naar de Levensbron
waar zij het lied des Levens zullen zingen

U zij de Glorie, U alleen
wij zijn slechts aarden vaten
U zij de eer van ons beneen
opdat wij 't kwade zouden haten
17 juni 1994

DE WOESTIJN ZAL BLOEIEN ALS EEN ROOS      Weekeinde 48

De ZON
ons aller levensbron
brandt
op het droge zand
genadeloos 
ik zie geen enkele roos

kan op dit dorre zand
door iemands wijze hand
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de roos weer bloeien
en flora groeien ?

Kan uit déze verzengde grond
waar ik geen sprietje vond
het botanisch leven weer ontwaken
een nieuwe schepping maken ?

wie heeft zulks uitgedacht
dat de woestijn zou bloeien als een roos
dan ... door de bovenaardse metamorfoos ?

Wat schone bloemenpracht
vol kleuren, fel en zacht
vol geuren, fijn en fris 
 uit die vorige wildernis

Kent u alzo uw eigen hart
en de aardse zondesmart
het uwe is gelijk aan dat van Mijn
niets dan een droge zandwoestijn

geen enkele geur
geen enkele kleur
alleen de felle zon
of uitgedroogde waterbron

Spreek, Schepper, slechts één woord
herschep dit woeste levensoord
maak mij uit mijne doodsslaap wakker
herschep mij tot Uw levensakker

Laat mij toch voor U bloeien
wil mijne wilde loten snoeien
geniet van Uwe eigen vrucht
uit het contact met U, één zucht
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wat wonder van gena
vond plaats op Golgotha
waar 's werelds zandwoestijn
gered werd van haar eeuwige pijn

Uw Zoon ging in de dood
waardoor het leven juist ontsproot
ik hef met een verwonderend oog
Mijn handen op omhoog

ik roep: mijn Elohim hoe groot zijt Gij ?
deed Gij dit wonder ook aan  mij?
Nu mag ik Uw landouwe zijn
en mij verheugen in Messias’ zonneschijn !
22-07-1995

NIETS UIT ONS                                                         Weekeinde 49

Niet om mijn wachten... en vele klachten
niet om mijn zuchten... en vluchten
niet om mijn begeren... Hem te eren
niet om mijn honger en mijn dorst
... vond ik mijn Levensvorst!

Het is Zijn liefde en gunst alleen
die mij op déze weg deed trêen
dus prijs ik Hem alleen in mijn betoog
met heel mijn harte hemelhoog
ik roem in Hem, ik dank Zijn Naam
voor Zijn gena en trouw te saam!      29-12-96.

Onderstaand gedicht is in de ik-vorm opgemaakt, maar het geldt voor allen,
en kan alzo worden gelezen. 17-8-97.

DE AANHOUDER WINT
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In Uw heilige ogen voel ik mij als een 'zeur'
wanneer ik mijn voet zet tussen Uwe 'hemeldeur',
wie weet U mocht Zich wenden
en maken mij één Uwer gekenden,
geen ding zal U onmogelijk zijn
als Gij mij maakt nederig en klein.

Jahwe, ik heb het ooit gehoord
spreek slechts tot mij een enkel woord,
dan zal ik leven
en U ál het mijne geven,
maak mij Uw kind
dat Uwe dienst bemint.

Breek hemelen, breek
in deze ure van de week,
breek alle banden die mij knellen
zodat ik mij kan snellen,
en lopen om mijns levens wil
breek hemelen, zwijg niet stil!

Jahwe, doe bij mij als bij ene knecht
naar billijkheden en naar recht,
ik wil liever aan Uw voeten sterven
dan buiten recht het heil beërven,
liever ten ondergaan
dan te zijn een valse onderdaan.

Waar ik mij blind op zit te staren
roept Gij de dingen die niet zijn alsof zij waren,
dat is een wonder van gena
als ik mij zelven gadesla,
en lijkt het van mij stout
het zijn de middelen ter zelfbehoud.

Breng mij slechts daarmee in verlegenheid
en wek in mij genegenheid,
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te buigen voor Uw Woord
als ik daarin Uw spreken heb gehoord,
een spreken van de vloek én vree
dan valt dat laatste eeuwig mee!

Geen werelds paradijs
maakt mij nog wijs,
dat ik mij zelven kan bevrijden
of redden uit Mijn zondig lijden,
Eén is er hemelhoog,
Die Zich voor mij ter neder boog.

Laat mij verkrijgen deze wetenschap en zekerheid
bevrijdt te zijn uit harde dienstbaarheid,
want door het geloof alleen
spring ik over de hoogste muren heen,
voor Uwe voetbank leg ik mij terneer
spreek slechts één woord, Uw grote naam zij alle eer!

Geen grotere waardij voor jullie en voor mij
is deze schat, van Hemels makelij!
Dat moge Hij u geven
in de tijd van u leven.
Dit wens ik u van harte toe,
van Hem Die van geven wordt nimmer moe!

DE WINTER IS VOORBIJ

De winter is gevloden
en buiten staan de eerste voorjaarsboden
te bloeien in hun wonderschone pracht
verrezen door de grote zonne kracht

Het hemelse begrijpen
kan slechts in mij rijpen
en ontspruiten uit de pijn
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van mijn zondaar-zijn
waar liefde, o zo groot
uit mijn doortraande hartegrond ontsproot
als nooit een bloem zo schoon
of lied op 's hemels hoogste toon
dat niemand kent, dan die het leerde
welke Jahwe daartoe bekeerde
verkregen door de pijn
is het volkomen zalig-zijn
begrijpen wat de Schepper biedt
hetgeen het natuurlijk oog niet ziet
maar door een schuldverslagen zondaars-oog
hef ik mijn schreiend hart omhoog
dan leer ik pas begrijpen
dat hij mij als een diamantje is aan 't slijpen
geschikt voor die aparte kroon
van 's Vaders eigen lieve Zoon
hier zwijgt mijn ziele stil
het ga zo Hij het wil
het is enkel liefde dat Hij doet
bezegeld door het heilig bloed
vanuit dit hemelse begrijpen
dans ik der godsdienst niet naar hare pijpen
maar zing het lied van Zijn geboon
op die heel ándere hemeltoon

ONTWAAKT! BEKERING DER JODEN?             Weekeinde 50

O nee, ik schrijf geen flauwekul
het is toch maar die goede krant
waardoor de "waarheid" komt in "t land
n.l.: resultaat zending onder joden is NUL!

Wat moet men daarmee aan?
als christen moet men toch aan zending doen?
daarmee toon je toch jouw liefde en fatsoen?

   150                            Gedichten weekeinde-boek

en dan éérst maar naar de joden gaan?

Die joden lachen zich een bult
de christenen willen hén bekeren
alsof de joden het heil ontberen
waarbij men ook der joden zakken vult

Wat zijn de christenen toch actief
of zijn zij vreselijk naïef?
ze blijven eindeloos met de joden zwoegen
en op hun kale rotsen ploegen

Geen vruchten, geen resultaten
der joden onbekeerlijkheid
geeft christenen de gelegenheid
om Kaïn-Ezau-joden te verlaten

De christenen menen dat de joden JAKOB zijn
en zijn verblind voor Ezau's maskerade
en dat bezorgt hen grote schade
en maakt hun zendingsresultaat zo klein

Wat de Bijbel over joden zegt wordt niet geloofd
men neemt veeleer de leugens aan
en blijft dan in dát voetspoor gaan
waar álle licht wordt uitgedoofd

Ezau heeft zijn les van Jakob wel geleerd
en heeft in onze tijd de rollen omgekeerd
toen Jakob hem "bedroog"
leek dat hem een lust voor het oog

Gedreven door de broeder-haat
niet schuwend het moordend kwaad
heeft Ezau Jacobs kleed omhangen
om daarmee te verkrijgen zijn verlangen
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Dit is hem tot op heden goed gelukt
dat hij de vruchten nu van Jakob plukt
alsof hij nu het "uitverkoren volkje" is
én, christenen geloven deze leugen gris

Ezau: ze zeggen dat ze joden zijn
maar...... zijn het NIET! (Openb.2:9)
zij liegen,  dat doet hen heel geen pijn
en sturen ons met een kluitje in het riet

De Christenen aanbidden joden met hele drommen
en Kaïn-Ezau blijft zich aan het vermommen
totdat voor hen het doek eens valt
en hunne leugens moeten houden.... HALT!

Wij blanken in het Westen
zijn van de twaalf stammen de late resten
wij zijn het échte Israël van weleer
wij zijn gebracht tot een Goddelijke keer

Zijn Geest zal in het Noorden rusten
bij onze volken rond de Noordzee-kusten
dát is Davids bestelde plaats en plek
hier zijn de stammen vergaderd na de grote trek

Hier hebben al de profeten van gesproken
hier zullen eens de schellen van de ogen worden gebroken
hier wordt de tent van David eens hersteld
hier komt de troon van Davids grote Held

Dan blijkt dat Palestina het NIET meer is
en dat land wegzakt in de verderfenis
Elohim Zélf vernietigt Ezau/Amalek
geheel volgens Zijn besluit en Zijn bestek

Dan staan de christenen zeer verbouwereerd
want....  de joden hebben zich NIET bekeerd
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nu zijn zij van het toneel verdwenen
want... zij droegen Satans genen! (Joh,8:44)

In de Volkskrant 21-7-93 J.Sanders, directeur Cheider scholen, vindt het
bekeringswerk van Hr. Dorenbos (ex-EO directeur) een soort moord.
Rabbijn Friedrich in Antwerpen vindt zending onder de Joden érger dan
gaskamers, racisme en antisemitisme.

DE KERK

Het wezen van de kerk
bestaat uit louter mensenwerk.
Wacht u voor hare leer en kerkelijk Latijn,
want eens gebeten geeft dat jaren felle pijn.
De kerkelijke strikken,
ik mag het niet verklikken,
zijn dodelijker dan de disco en de bar
en brengen vele mensen in de war.
Het kerkelijke spel
met dreiging van het vuur der hel
is slechts komedie en toneel,
en daar blijft niets van heel.
Hebt u het al gehoord
de Heiland is opnieuw vermoord!
Dát is de realiteit
waar, zo men zegt, buiten de kerk is geen zaligheid.

Worden in de kerk nog velen bekeert,
waar twijfel en ongeloof wordt geleerd?
Waar valt nog die rijke zegen
van Godes milde regen?
Niet in de kerk; haar leiders klagen steen en been
geen vrucht, bekeert wordt er niet één!
Men ziet het in, er is patstelling
en álles moet nu op de helling!
De kerken storten in
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en daaruit spruit een nieuw begin!
De wáre kerk is immers niet van steen en hout
en laat de mensenharten niet kil en koud.
Zij is de werkplaats van de Geest
en wordt door satan uitgeschilderd als een beest.
Zij is de kudde van de Zoon
en leeft vrijwillig tot Zijn eer, naar Zijn geboon.
Verheven in de waarheid en de leer,
geeft zij slechts Gode lof, aanbidding, dank en eer!

DE ZEE EN HET ZEEMANSHART                        Weekeinde 51

De zee,
trekt menig jongenshartje mee;
om te varen,
over golven en hoge baren.

Het bruisen van het water,
met het eindeloos geklater,
dáár vindt het zeemansharte rust,
ver verwijderd van land en kust.

Hoor hoe de golven klotsen,
en tegen het schip aan botsen,
met de wind als eindeloos gezang,
dat alles maakt het zeemanshart niet bang.
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Bij het gedurig deinen,
denkt de zeeman aan de zijnen;
bij het rustig kabbelen,
verlangt hij thuis te kunnen babbelen.

De magie van de zee,
brengt het ruwe zeemansleven met zich mee;
het is niet aan te leren,
hoe men de hoge golven moet trotseren.

Het is de zee die met je praat,
in woord, én met de daad;
soms moet je heel goed luisteren,
vanwege het zachte fluisteren;
maar bulderen kan zij in de storm,
of loeien in haar hoogste vorm.

De zee lijkt wel onmetelijk ruim,
toch is ze eindig, waar het witte schuim,
en waar de golven op het strand zich breken,
en waar de kwallen pijnlijk kunnen steken.

Op het ruime strand,
vol schelpen en wit zand,
waait altijd wel een bries je tegen,
om je gedachtenwereld schoon te vegen;
menig onstuimig hart komt daar tot rust,
dát is het medicijn der kust!

Waar niets als lucht en water,
en waar geen vroeger en geen later,
elkander raken aan de horizon,
dáár zakt ons aller levensbron...
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in volle zee ten onder,
zonder enig geluid, wát wonder!
om vrolijk aan de andere zij weer op te staan,
en zo haar dagelijkse pad te gaan!
Zie Psalm 107.   26-8-97  PF VDM

HET HUWELIJK IN DE BIJBELSE TIJD

Het huwelijk van weleer
vindt momenteel geen weerklank meer
daar in de bijbelse tijd
de jongen niet zocht zijn eigen meid
de ouders kozen voor de man een vrouw
en brachten hem op deze wijze tot de trouw

Een Oosters spreekwoord luidt
dat liefde niet vóór, maar na het huwelijk spruit
zo zond dan Abraham voor Izaäk om een vrouw
de knecht ging heen, belovend Abraham trouw
Rebekka werd door hem gevonden
en kort daarna aan Izaak verbonden

Laat in de avond bracht de familie de bruidegom tot de bruid
onder het geroep van: Komt uit, komt uit!
De ouders van de bruidegom kochten het meisje voor een prijs
dat noemde men de bruidsschat, zo is 's lands eer, 's lands wijs

Voordat het meisje vrouw werd van de bruid
was zij zwaar geslui'd
dan werd de bruidegom naar de bruid geleid
en ieder was dan zeer verblijd
nu kwam het beslissende moment
dat de bruidegom ging in de bruid haar tent
en....... zal zij hem bevallen?
zal zijn juichkreet straks door de stilte schallen?
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Iedereen buiten wachtte gespannen op die kreet
want dat was het dat hen beiden samensmeed'
De bruid had zich daartoe sierlijk opgepronkt
met ogen zwart, daarmee gelonkt
want.... met de eerste blik der man hing hare toekomst aan een zijden draad
beviel zij niet, dan werd zij voor altoos gehaat!
maar.... was zij geliefd en door hem bemint
dan was hun eerste doel 't verwekken van een kind

De bruidegom zei dan zacht:
gezegend zij nu deze nacht!
Werd hare maagdom niet gevonden
dan kleefde aan haar vuile zonden
Maar was zij rein en onbesmet
dan was hiermee hun huwelijk gesloten in de wet

Daarna volgde het bruiloftsfeest
wel zeven dagen lang, het allermeest
bij dit festijn
behoorde toch de goede wijn
dan was men vrolijk en gepast
met velen genodigden als gast
een ieder droeg een bruiloftskleed
geprezen zij het paar, en alles was gereed

Wij zien, hier is een groot verschil
vandaag de dag grijpt men al spoedig naar de pil
ons trouwen moet zonodig op 't stadhuis en in de kerk
maar ook dat is goed bezien slechts enkel mensenwerk
het is de Schepper Die twee mensen brengt in een verbond
en daar de ouders voor gebruikt, beschermend tegen zond

Het werelds huwelijk van vandaag
is voor velen dan ook een ware plaag
men belooft elkander net zo makkelijk trouw
en na korte tijd heeft men berouw
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geen nood, het scheiden kan met groot gemak
zo springt men van de ene op de andere tak

Gode zij geprezen
dat Hij het huwelijk gaf om elkaar voor altijd trouw te wezen
de liefde' is hier de hoofdrol in het spel
als die er is, dan komt het alles altijd wel!

DE WARE RUST

Hoe rusteloos zwierf ik voort
van 't een naar 't andere oord
om zielerust te vinden
bij sport, techniek en vrinden
niet vindend zalf voor deze wonden
veroorzaakt door de bittere zonden
totdat ik aan het mijne stierf en was als dood
kwam er Eén die mij Zijn hulpe bood
in Hem vond ik het wáre leven
dat mij om niets werd weg gegeven

Geen mens, klein of groot
ontloopt de dood
kies dan toch voor het leven
dat Jahwe u vrij wilt geven
weest niet zo dwaas
en leef niet langer in een waas
leef in het volle licht
van Hem Die vrede heeft gesticht
verkregen door Zijn bloed
waardoor de zonde is uitgeboet           11-7-97

HET LEVEN

Het leven is als een brief,
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de één toont zich daarin zoet en lief,
de ander als doerak of als dief.

De brief wordt zoals ú hem schrijft,
en alles daarin blijft,
gelijk de pen de schrijver drijft.

Van achteren leest men zulk een brief het best,
en ziet men dat dit leven is een grote test,
en dat het allerbeste dikwijls komt het lest.

Als dit nu is mijn laatste levensdag,
kan ik niet eindigen in geklag,
omdat ik daarna bij mijn Heiland wezen mag.

De dood is immers maar een slaap van korte duur,
en rustend wacht ik dan op 't grote uur,
van de vernieuwing van de hemel en de aard, door vuur.

Dan in het nieuwe lichaam op te staan,
volkomen in Zijn wet te gaan,
genoemd te worden met een nieuwe naam.

Wat zal dat heerlijk wezen,
om zo mijn levensbrief nog eens te lezen,
en altoos Elohim te vrezen!

Ik eindig nu in lof en dank,
hoewel nog door de zonde mank,
met vreugd en blij geklank!
3-8-97.

                                                                                    Weekeinde 52
'n Gedig soos gedruk is uit die "GROOT VERSEBOEK"
(Effens Hooghollands geskryf, sonder strofes).

                 VOORUITGANG
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             deur C.P. Hoogenhout

Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy sien en hoor;
In ons skole, in ons kerke word ons moedertaal vermoor.
Ag, hoe word ons volk verbaster; daartoe werk ons leraars saam;
Hollands nog in sekere skole - is bedrog, 'n blote naam!
Wie hom nie laat anglisere, word geskolde en gesmaad;
Tot in Vrystaat en Transvaal al, oweral dieselfde kwaad.
"Dis vooruitgang"!" roep die skreeuers, "Dis beskawing wat nou kom!"
Dié wat dit nie wil gelowe, dié is ouderwets en dom.
Wie daarteen durf getuig, is 'n Patriotsrebel,
Word verag, gevloek, belaster en beswadder van die hel ...
En ons volk met slaap bevange, droom van vrede, is gerus;
Word hul wakker, 't duur nie lank nie, netnou is hul weer gesus.
Mooie woorde, holle klanke, vrome praatjies geen gebrek;
Die wat van gevaar durf prate, die verklaar hul stapelgek,
Die voor taal en oue sede in die bres spring, is 'n dwaas;
"Leer maar Engels, dit maak salig!" skreeu hul uit met groot geraas;
"Hollands sal vanself wel kome, Afrikaans is Hotnotstaal!"
En die skole van die heertjies moet ons bowenop betaal!
Skole waar ons seuns en dogters word verbaster en geleer;
English History, English Grammar, net so veel jou hart begeer.
En ons kerke, deur ons vaders van hul sweet en bloed gebou,
Daarin word geheel onnodig English sermons uitgebrouw ...
Koud word vrinde en betrekkings, Oom en Neef is nou Meneer;
Tant en Nig is Miss of Mrs., alles koud nes winterweer.
Selfs ons kinders, as hul weer kom van die skole, ag hoe koud!
Hoog van oog, vol selfverbeelding, stug en styf as stukke hout.
English novels, English journals, daarmee word die tyd verkwis
En so menig arme ouer weet nie dat daar gif in is ...
Dan die modes: al die klere, strikkies, lintjies, wat niet al!
En die huisraad moet verander wat nou Susan nie geval.
Pa is wyn- of vee- of graanboer, maar syn dogter is beskaam
As sy daar soms na gevraag word - boer is tog so'n lage naam!
En wat Afrikaans of Hollands praat en as syn taal begeer,
Die is dwaas, 'n arme sukkel, vreeslik dom en ongeleer!
En as hy van reg durf praat, word eenvoudig dit geseg:
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"Jou rumoer- en oproermaker, weet jy dan nie Mag is Reg?"

Vrede ! Vrede ! Alles vrede ! Vrede wat jy sien en hoor;
In ons huise in ons kerke word ons Blanke volk vermoor.
Ag, hoe word ons volk verbaster; daartoe werk die leraars saam;   
Swartes al in sekere skole - eie sake, 'n blote naam!
Wie hom nie laat verbaster, word geskel en gesmaad;
Tot in Vrystaat en Transvaal, al oweral dieselfde kwaad.
"Dis VOORUITGANG" roep die skreeuers, "Dis BESKAWING wat nou
kom!"
Dié wat dit nie wil gelowe, dié is ouderwets en dom.
Wie daarteen durf beswaar maak, is 'n Patriotsrebel,
Word verag, gevloek, belaster en beswadder van die hel ...

En ons volk met slaap bevange, droom van vrede, is gerus;
Word hul wakker, 't duur nie lank nie, netnou is hul weer gesus.
Mooie woorde, holle klanke, vrome praatjies geen gebrek;
Dié wat van gevaar durf prate, dié verklaar hul stapelgek,
Dié vir volk en oue sede in die bres spring, is 'n dwaas;
"Vermeng maar met die Swartes, dit maak salig!"
skreeu hul uit met groot geraas;
"Verbastering sal vanself wel kome, Apartheid is geen ideaal!"
En die skole van die Swartes moet ons bowenop betaal!
Skole waar ons seuns en dogters word verbaster en geleer:
Naasteliefde en versoening, net so veel jou hart begeer.
In ons kerke, deur ons leraars, word die Waarheid ons weerhou,
Daarin word geheel onnodig vermenging uitgebrou ....

Aanhoudende indoktrinasie, deur skole en media:
Is ons tuinjong nou Meneer!
Só word ons dierbare kinders deur ons eie predikante geleer.
Ons arme kinders in die skole word ontneem van selfbehoud;
Stem jy met meneer nie saam nie, noem hy dit 'n oordeelsfout.
En so menig arme ouer weet nie dat daar GIF in is ...

Nuwe bybels en gelowe en wat niet al!
Die godsdiens word verander sodat dit kleine Philemon kan geval.
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Pa is voorstaander van die Waarheid, maar sy dogter is beskaam;
As sy daar soms naar gevraag word - "Apartheid is tog so 'n lage naam!"
En wie Patriotisme en Waarheid in sy hart begeer,
Dié is 'n dwaas, 'n arme sukkel, vreeslik dom en ongeleer!
En as hy van reg dúrf praat; word eenvoudig dit geseg:
"Jou rumoer- en oproermaker, weet jy dan nie Mag is Reg?"

DE LENTE

De lente is zo mooi
vol bloemen in hun voorjaars tooi
langs paden en langs wegen
klinkt allerwegen
het jubelend oogsten koor
dat is een grote lust voor het oor
en zou daarbij Mijn hart
bezwijken van te grote smart
dat kan toch niet
want alles wijst op het geen dat in het verschiet
van 's hemelswegen komen zal
vernieuwing van het gans heelal
hier staat verstand en kunnen stil
aanbidding, het moge gaan zo 't wil
van ons slechts veiligheid en stank
van kleur het schone, God zij dank

Bij het vroege morgen gloren
zingen de vogels koren
het welkomslied de zon
ons alle levensbron

Het donker is aan verdwijnen
de zon begint te schijnen
hel leven breekt weer los
een feest gezang klinkt uit het bos
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het worden na en nieuwe tij
en dat in de maand mei.    25-4-1998

DES HEILANDS ROEPSTEM
 
Eens klonk des Heilands liefdevolle stem,
niet ver van 't aards Jeruzalem:
Simon, Jona's zoon, hebt gij Mij lief?
speurend naar Simons allerdiepst motief.

Ook heden klinkt dezelfde stem in het rond,
of Hij ook nog een andere Simon vond:
"Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart,
lijdt niet onnodig, wordt niet verhard.
Ik heb geen lust in je verderf,
maar daarin dat je het leven werf.

Hersteld, verlost, gered,
op een enkel tollenaarsgebed.
Volkomen zaligheid ineens altijd,
van nu aan tot in alle eeuwigheid.

Blijft Mij niet langer kwellen,
door almaar uit te stellen.
Nu is het de dag der zaligheid,
en geef Ik je een zee van tijd.

Waarom nog langer buitenstaan,
en wandelen op je eigen levenspaan?
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven,
bereid dat jou om niets te geven!

Gedicht 24-10-1998  OVERWINNING
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Eens stond ik bij een graf, .... en vroeg mij zelve af:
"hoevelen vragen zichzelf nog af, ..... waarvoor dient nu een graf?"

Vraagt de moderne mens zich nog wel af, ...waarvoor in feite dient het graf?
Of wil men niets meer weten van het graf, ... en wil men van dat "akelige"
denkbeeld af?

Ziet men niet in dat juist het leven, .... ontspruit door het lichaam aan het
graf te geven?
De mens kent de wet niet meer van het geven, .... om daardoor te komen tot
het ware leven!

Juist in het Zich zelve overgeven, ... verkrijgt men in Christus het nieuwe
leven.
En in dat nieuwe leven, .... leert de mens de les van het stervend geven.

De Heiland gaf zijn eigen leven aan het graf, ... en rukte daarmee de dood
zijn angel af.
Het leven in Hem overwon, en wacht nu af, ..... tot alle doden zullen
verrijzen uit hun graf.

Hij als Eersteling won de levenskroon, .... als vrucht op zijn eigen
arbeidsloon.
O wonder dat ook ik in Hem als loon, ... gehecht ben als een parel aan Zijn
kroon.

Nu zag ik in Zijn graf en zweeg, .... want Zijn graf blijft eeuwig leeg.
Hoe kwam dat graf zo leeg? Hij is waarlijk opgestaan, en ik, ... ik zweeg.

Geen dood, geen graf, .... neemt Hem Zijn kroon nog af.
En ik, ik wacht in zaal’ge hope af, ... eens op te staan uit het stille graf.

Eens geeft het graf al haar geheimen prijs, ... en wordt gezien wie dwaas was
en wie wijs.
Zoekt hem heden en wordt wijs, ... loop in de loopbaan en behaal die prijs!
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Gedicht 25-4-1998   DE CEL

Voor velen is de cel
een voorportaal der hel.
Aan mij was het gegeven
te zijn een voorsmaak van het eeuwig leven.
In dit menselijk lijden
mocht ik mij toch verblijden.
Ziende op de pijn en zorg
van mijn levens-Borg.
De straf die mij de vrede aanbracht was op Hem,
als zat ik dan ook tussen vier muren klem.
Zijn vrede deed mij rustig zijn
temidden van de grootste nood en pijn.
In de cel deed Hij het mij gelukken
veel van Eskols druiven te plukken.
Zijn liefde is meerder waard
dan de lof en gunst der aard.

HET LEVEN IS EEN BRIEF

Het leven is als een brief,
de één toont zich daarin zoet en lief,
de ander als doerak of als dief.

De brief wordt zoals ú hem schrijft,
en alles daarin blijft,
gelijk de pen de schrijver drijft.

van acht'ren leest men zulk een brief het best,
en ziet men dat dit leven is een grote test,
en dat het allerbeste dikwijls komt het lest.

Als dit nu is mijn laatste levensdag,
kan ik niet eindigen in geklag,
omdat ik daarna bij mijn Heiland wezen mag.
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De dood is immers maar een slaap van korte duur,
en rustend wacht ik dan op 't grote uur,
van de vernieuwing van de hemel en de aard, door vuur.

Dan in het nieuwe lichaam op te staan,
volkomen in Zijn wet te gaan,
genoemd te worden met een nieuwe naam.

Wat zal dat heerlijk wezen,
om zo mijn levensbrief nog eens te lezen,
en altoos Elohim te vrezen!

Ik eindig nu in lof en dank,
hoewel nog door de zonde mank,
met vreugd en blij geklank!
3-8-97.

HET HEMELSE BEGRIJPEN

Het hemelse begrijpen
kan slechts in mij rijpen
en ontspruiten uit de pijn
van mijn zondaar-zijn
waar liefde, o zo groot
uit mijn doortraande hartegrond ontsproot
als nooit een bloem zo schoon
of lied op 's hemels hoogste toon
dat niemand kent, dan die het leerde
welke Jahwe daartoe bekeerde
verkregen door de pijn
is het volkomen zalig-zijn
begrijpen wat de Schepper biedt
hetgeen 't natuurlijk oog niet ziet
maar door een schuldverslagen zonderaars-oog
hef ik mijn schreiend hart omhoog
dan leer ik pas begrijpen
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dat hij mij als een diamantje is aan het slijpen
geschikt voor die aparte kroon
van des Vaders eigen lieve Zoon
hier zwijgt mijn ziele stil
het ga zo Hij het wil
het is enkel liefde dat Hij doet 
bezegeld door het heilig bloed
vanuit dit hemelse begrijpen
dans ik der godsdienst niet naar hare pijpen
maar zing het lied van Zijn geboon
op die heel ándere hemeltoon
 

WIE IS DE SCHULDIGE?

Ik, Kurios hemelhoog,
sla op jouw Mijn oog;
Ik wil jouw harte hebben
en redden uit jouw spinnewebben

Ik, geef Mij gehoor,
heb met jouw het goede voor;
laat Mij niet eindeloos wachten,
maak nu een vast besluit in je gedachten.

Ik, Koning van het helal,
biedt jouw Mijn gunst voor niemendal;
blijf niet langer tegenspartelen
en in blind galop voortdartelen.

Ik, keer op keer,
betuig het aldoor weer;
Mijn hart staat voor je open
en wil Mijn gunst om niet verkopen.

Ik, wellicht nu voor het laatst,
sommeer je, maak toch haast;
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spoed je om je 's levens wil,
sta niet aarzelend stil!

Bij Mij zijn open armen
en een hart vol erbarmen;
wie ooit Mijn liefde smaakt'
heeft al het andere dadelijk gestaakt!

De witte raven,
zal Hij laven;
wélk een rein bezit,
schoner als het licht zo wit!

Maar ik ben zwart,
en heb een bedorven hart;
ik wil niet komen zoals ik ben,
daar ik mij zelve nog niet ken.

Wat wonder ondervindt,
elk die Gij maakt Uw kind;
onwillig, melaats als sneeuw,
geen roep, geen enkele schreeuw.
Enkel ontferming, onverdiend ontvangen,
met reine klederen omhangen;
gesteld in het helderst wit,
geeft Gij dat ongezocht bezit.         1-11-1997

DE WARE RUST IS ELDERS

Hoe rusteloos zwierf ik voort
van het ene  naar het andere oord
om zielenrust te vinden
bij sport, techniek en vrinden
niet vindend zalf voor deze wonden
veroorzaakt door de bitere zonden
totdat ik aan het mijne stierf en was als dood
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kwam er Eén die mij Zijn hulpe bood
in Hem vond ik het wáre leven
dat mij om niets werd weg gegeven

Geen mens, klein of groot
ontloopt de dood
kies dan toch voor het leven
dat Jahwe u vrij wilt geven
weest niet zo dwaas
en leef niet langer in een waas
leef in het volle licht
van Hem Die vrede heeft gesticht
verkregen door Zijn bloed
waardoor de zonde is uitgeboet                 11-7-97


