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LICHTLIJNEN

GEVEN
Ik kan U niets geven,
dan het verworvene,
al wat beleefd is,
in jaren die gingen.
Dit doormaakte, dit verworvene
't is als een gift, een gevondene schijn.
Ik kan U niets geven
dan het ontvangene
al wat betracht is,
gedachten die gingen.
Dit voorbije, dit ontvangene
als een atoom, in het eeuwige, — klein.
Ik kan U niets geven
dan het gedragene
al watitdoorleefd is,
in daden, die gingen.
Dit doorleefde, dit gedragene
als een gebed, uit het eenzame Zijn.
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GOD EN MENSCH
Wie heft in ons de stille krachten,
den gloed, het vuur, het heilig Licht,
en voert ons 6p in heldre nachten
tot zijn bewogen aangezicht?
Wie neemt ons in zijn wijde stroomen,
zijn vloed, zijn deining en zijn wil,
en laat zijn glorie in ons komen
Zijn heilig Wezen, klaar en stil?
0 laat ons zijne werken roemen
zijn wondren zien, zijn Heerlijkheid
en altijd weer zijn Naam vernoemen,
zijn weg, zijn gang, zijn Eeuwigheid.

Wij zullen 't leven Hem vergeven,
die aller leven's oorsprong is,
en naar zijn wet en grootheid streven,
Hem dragen zoo zijn Wezen is.
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INNERLIJK LICHT
Als de nacht rondom
zoo zwaar en duister zucht,
dat nergens gloort een glans
of ruischt vertrouwd gerucht,
dan gaat de Tijd zoo traag,
zoo nameloos verstoord,
dan zien wij vreemd en dof
in 't leege Niets, ontspoord.
Doch in verlatenheid
die kil en klam beroert
herkennen wij het Iets,
dat eindeloos ontroert.
Wij schouwen in den Geest
en zien het Eeuwig Licht,
hergevend ons 't Gezicht
dat innerlijk belicht.
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MAGNOLIA
De bloemkelk opent 't gouden hart,
het licht is aangevangen,
het dringt en dringt van binnen uit,
een onbewust verlangen.
Een open hart,
Een blijde glans
een lichtcadans.
Magnolia.
De wording is zoo groot en rijk,
de bloemknop sterk gedragen,
ontwikkeling zoo áf, voluit,
zoo krachtig in de dagen.
Zoo groot en rijk,
een gave groei
een nieuwe bloei,
Magnolia.
De bloemkelk gloort in gouden gloed,
in Zon, in schememachten,
gebogen in den overvloed
van ál z'n weelde-krachten.
Een overvloed
van vruchtbaarheid
en wijd, zoo wijd. —
Magnolia]
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ONTVANGEN ZEKERHEID
Geen wolken
die verdrijven
achtergrond van Licht,
Schemering
zal blijven
van komend vergezicht.
Glanzen
zullen gloren
stuwende vooruit,
Bron van nieuw-geboren
innerlijk geluid.

In 't diepste
eigen leven,
ontwikkeling van moed,
Levenskracht
gegeven,
uit 't stroomend kloppend bloed
In eigen ziel
te dragen
loutering door strijd.
Licht dat
weer komt dagen,
„Ontvangen Zekerheid''.
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BEMINNEN
lk wacht U in m'n eenzaam hart,
de bloesems hangen geurend
en in een stille schemering
valt 't licht nog even kleurend.
Kom in m'n wijden zieleschijn,
de dag spreidt nog z'n verven
er is zoo'n zachtheid, teederheid
wij willen nu niets derven.
Zit in m'n hart dan zwijgzaam aan
gij vindt u zelve weder,
het leven is er groot en waar,
en alle Rust keert weder,
Kom zet U in m'n oogenschijn,
de glanzen zijn zoo veilig,
een onverdeelde zaligheid.
De Liefde is er heilig.
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WIL NIETS DERVEN
De dag, de morgen
houdt nog verborgen
het komend Licht,
het vergezicht.
De nevels vluchten
in ijle luchten

rustloze vaart,
eindloze vaart.
Gij Ziel, gevangen
aanschouw de gangen
van leven tot leven
gegeven.
In daaglijksche vlucht
in snellende vlucht.
Aanvaard het komende
het diep-onbekende
het nog ongekende,
het eeuwig stroomende.

Beleef het gebeuren
de duizenden kleuren,
de duizenden scherven.
Wil niets derveni
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WEERZIEN
De dag verglijdt, de avond wijdt,
met avondlicht, den kostbren tijd,
verspreidend stille glanzen.
En teer klinkt 6p dat ééne woord
dat ééne diepe blijde woord,
uit avondlijke glanzen
Gij weerzien, Innig wederzien. —
De Tijd verglijdt, en toegewijd
heb ik zijn gang, zijn uur beleid,
diep-in met klaar verlangen.
Eens wist ik, altijd eens het uur,
— van innerlijk verlangen —
van weerzien, innig wederzien. —
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HET WONDER
Ik zie altijd het wonder,
het wonder roept mij aan,
mijn Leven kan niet zonder
zijn stille Kracht bestaan.
Het is in 't teer verlangen
van 't wijd geopend oog
dat in het Licht gevangen
blikt hunkerend omhoog.
Het is in enkele woorden,
zoo uit het hart gezegd,
als blanke zachte koorden
voor altijd vastgelegd,
Het is in elk verlangen
in elke eenzaamheid,
in alle hartezangen
in elke teederheid.
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HET BIDDENDE, DROOMENDE,
VERLANGENDE
Het biddende,
droomende, verlangende,
dat uit ons stijgt
uit d'Eene Bron
van God en Mensch.
Het is het leven zelf,
z'n diepste diepte
z'n kostbaarheid,
z'n milde Eeuw'ge stroom.
Nu klinken er geluiden,
die harten vasthouden,
die oogen doen weenen,
weenen om het onbereikbare.
Om het niet te zeggene
Om het menschelijke.
Het leed —
scheuring en verdeeldheid.
Want wij willen èèn zijn
één in denken
één in gelooven,
dén in Leven. —
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Nu bidden we
droomen, verlangen we,
en verzaam'len de schatten.

Laten wij groot zijn
en onze Eenheid bekennenl
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LATEN WIJ SAMENVLOEIEN,
OPENSTAAN EN GEVEN
Laten wij zacht en teer
elkaar aandragen
wat verborgen is. —
Het geheime
dat toch hunkering is
naar den Ander.
Naar het diepste Wezen, élks Wezen
Laten wij openstaan
vruchtbodem worden,
waaruit nieuwe bloei
en nieuwe kracht,
een samenvloeien,
een verwekken,
6penstaan en geven,
åkeven.
Laten wij zacht en teer
en ontvanklijk zijn,
zacht en teer
en toegewijd1
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OVERGAVE
Nooit was ik zoo nabij,
nabij Uw diepste Wezen,
nu in deez' zomergloed
de bloemtros uitgelezen
de koele zuivre wind
mij roeren met hun groet.
Bewust ben ik Uw kind,
maar zoo, zoo nauw omwonden,
zoo innerlijk verbonden
voeld' ik Uw Eenheid nooit.
Ik buig mij naar U over
mijn „Wezenskracht" ontplooid.
De dagen gaan voorbij
de uren en de nachten
en bij den gang der tijden
bij alle lichtverblijden
blijf ik Uw Wil verwachten,
ben ik Uw Roep nabij.
Uw Wii is mijn belijden 1
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DE MUURBLOEM
Fluweelig zacht, omsluierd met,
een waas van stille krachten,
staat zij te bloeien in den hof
épschietend uit het groene lof,
met puntig blad en nervennet,
een opbouw van verwachten.
En 's avonds in het laatste Licht,
dat gloeit nog uit het leven,
een glans, die als een schaduw ligt,
bloeit droomrig 6p het beven,
dat op elk blaadje neergespreid,
fluweelig diep, den avond wijdt.
Nog zuiver in den gouden stroom
bij 't maagdlijk ochtendgloren,
uit licht en lucht herboren,
bloeit zij opnieuw haar levensdroom,
een volheid uit het duistre zaad,
die alle Heerlijkheid verstaat.
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ONZE WEGEN
(Levenswegen)
Ontelbaar zijn Uw wegen
maar verzwegen
is hun beteekenis.
„Eeuwige geheimenis.''
Wij moeten verder, altijd voort
geen stilstand, geen verklaren
altijd verder, altijd voort,
lévende ervaren,
't Is altijd een geven
uit diepere krachten,
uit wakende nachten
waarin wij luisteren,
in stilte der uren.
Dan komen de woorden
de stérke woorden.
dan worden de uren
gewijd en gevuld.
Dan komt er bereidheid,
voor roependen Tijd.
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Wij worden vervuld
met willen en kracht,
beseffend de Macht
in vervulling
van 't Roepende Leven.
Dan worden vereffend
de moeizame wegen,
al blijft verzwegen
„Bedoeling."
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AURORA
Een enkel woord, een enkele zin,
een oogopslag, een teer begin,
zij zijn van stille wondren
de zachte klank
het vragend lied,
het eenzaam uitend Wezen.
Zij zijn van gouden dageraad
een bonte kleur
een bekkenslag,
die doen verlangend beven.
Een enkel woord, een enkle zin,
begin van alle stroomen,
van alle zinnen,
van den wil
tot dichter, nader komen.
Er glijdt een levenstijd voorbij,
de dag is goud begonnen,
een enkel woord, een enkle zin,
een oogopslag, een teer begin!
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PERPETUUM MOBILE

NIEUW~BOUW
NIEUW-BOUW

(Licht)
I
Licht trekt het zaad omhoog,
uit diepe duistemis,
duisternis,
verborgenheden,
uit het hart,
hart, het oog,
der hunkerende menschen,
Zekerheden
uit onbewust volbrengen
Wezenstaak.
Licht doet
verblinden
doet verblinden
leed,
door mensch aan mensch berokkent.
berokkent.
Ellende van een woekerend gewin,
dood
en wereldlijke scheiding.
Licht doet
doet verblinden
verblinden
hoopvol
en onstuimig droom-begin.
droom~begin.
Licht doet het leed
belijden,
pijn verzachten
en verdragen.
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Wij staren uit,
vragend uit,
gewonden Wezens,
gesloten Wezens.
Maar binnen-in
brandt vuur
krachtvuur,
der scheppingl
Binnen-in is
grootheid
zachtheid
om nooden te dragen,
nooden der tijden
der ondermijning.
Binnen-in
welt de Bron
Om te vergeven,
te begrijpen.
De lichtende Zon
om tot nieuw-bouw
te rijpen.
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NIEUW-LEVEN
(de wording)

2
De dag begint
reeds vlamt aan hemeltrans
het vuur.
Het uur verwint
de duisternis.
Thans wordt de aarde „Brand".
De wand
die licht en donker scheidt
verschuift.
De Tijd, de kentering
is om,
rondom
ontwaking, wenteling.
De bloem verstuift
de stof, het zaad,
Natuur bevrucht.
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De wording is altijd,
Altijd de daad,
de levenstijd.
Altijd de vrucht.
De wording is altijd,
haar volheid,
haar beweging
haar ontroering.
Het onbewuste,
wij zijn het toegeruste
om t' ontvangen, te voltooien.
Gebonden
aan Scheppingsmacht
zonder verklaren,
zonder ontplooien.
Openbaren
van durende krachten.
Wij kunnen épbloeien
volgroeien
en beleven, altijd beleven :
„Leed, dat sterk maakt,
dat raakt
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de teerste raderen!
Verwachtingen
die breken en
die stuiten af,
opzelf-gezag,
die niet berekenen
onpeilbre Macht.''
Nieuwe verwachtingen
worden geboren,
Nieuwe raderen
diepere voren.
Altijd weer,
Kracht uit Kracht,
Altijd weer.
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PERPETUUM MOBILE
3
Daar is mijn land
waar geen versmading is,
waar niet de ruwe stem der wereld
aan komt jagen. —
Niet ruw geweld, noch
eindeloos gepraat,
de stilte stoort,
het dieper leven breekt. —
Daar is mijn land,
waar Levenskracht,
kan dagen
en groeien en voleinden,
den Menschenloop.
Waar wolkenvaart en winden
het hart doen snellen en den
stroom ontdekken,
bedding volg en,
tot al breeder, breeder boorden
Waar 't leven ruischt
in elk natuurgebeuren,
in ieder Wonder.
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.

Krachten, duizendvoud gemeten,
waar eindeloos
nog sluimert 't ongeweten
wåt steeds t' ontdekken valt. —
Daar is mijn land,
waar in het nachtlijk duister,
de Toekomst dringt,
tot vruchtbren uitingsvorm.
Waar nieuwe Morgen wacht,
het wakend openbaren.
De nieuwe dag ontvlamt
met forschen Toekomstdrang.
In 't lied der tijden,
wenteling der eeuwen,
weerklinkt verlangen
geestelijk begeeren,
al sterker boven

aardsche zelfzucht uit. —
Het zwakke ongekroonde
doodt 't nietig zelf,
en roeit het Wezen uit
der moedeloze zinnen. —
Wéér zoekt de Ziel haar Bron,
Wéér zoekt de Geest Zijn Schepperl

33

LIEDEREN

MIJN LIED, MIJN LICHTE HAVE
Er klinkt een schallend vogellied,
in vroegen lentemorgen,
een lofzang in het wijd verschiet,
een blijheid zonder zorgen,
zoo hoog het lied, zoo fijn en teer,
zoo met het licht verbonden,
een juublend uiten, keer op keer
in nieuwen dag gezonden.
Ik luister in den morgengloed,
met nameloos verlangen,
Gij Wereld, Gij onstuimig bloed,
waar zijn Uw blanke zangen?
0 klink mijn lied, mijn heerlijkheid,
van blijheid, overgave,
van stille kracht, van innigheid
mijn lied, mijn lichte have.
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SCHEMERING
Weerspiegeling in 't watervlak,
van wolken, boom en luchten,
een late gloed op 't roode dak,
een glans die zal ontvluchten.
De avond valt, de scheemring spreidt
de mildere gedachten,
de stemming is nu zoo gewijd,
zoo vol van stille krachten.
0 laat mij, laat mij diep-bewust
tot 't hart der Liefde dringen,
weer is er vrede, avondrust
en in m'n ziel is zingen.
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AAN DEN ANDER
Wij geven dag aan dag,
het wordt een stadig bouwen,
een innerlijk ontvouwen,
een teedren lach.
Wij deelen zorg en smart
wij voelen 't van elkander,
d'één opent voor den ander
het eenzaam hart.
Wij groeien tot elkaar
de takken buigen over
en onder 't dichte loover
is 't stil en waar.
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VERWACHTING
M'n oogen verlangen
verwachten in gloed,
in verte gevangen
die hunkeren doet.
De Zon en het Leven,
de golven van bloed,
zij zullen mij geven
hun bruisenden vloed.

Zij zullen mij dragen
bij dag en bij nacht,
mijn hunkeren schragen
naar wat ik verwacht.
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LIED
Ik ga een vroegen morgen
door 't stille dichte bosch
nog is het licht verborgen
nog dauwt het groene mos.
Och, laat mij ntl verdroomen
dit kort en innig uur,
niets kan z66 tot mij komen,
zoo diep tot mijn natuur.

Ik moét de aarde minnen,
dat wat zoo eenzaam bloeit,
en minnende verwinnen,
wat rond, rondom mij groeit.
Zoo ga ik in den morgen
door 't stille dichte bosch,
nog is het licht verborgen
nog dauwt het groene mos. —
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HERFST
Verlangen is rondom,
rondom in wind en water,
in 't ruischen en geklater,
rondom, rondom, rondom.
Ik adem diep en lang
mijn hart is vol verwachten,
vol teedere gedachten
ik adem diep en lang.
Natuur blinkt overschoon
bij najaarszonne-gloeien,
bij 't herfstig laatste bloeien,
zoo wonder, wonder schoon.
Zoo vol van diep geluk
na zomer-zonnedagen,
na zoo veelvuldig dragen,
zoo vol van diep geluk.
't Is of Gods wezen spreekt
uit ieder kleinst gebeuren
nog reiken mij de geuren
der rozen. „God die spreekt."
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BLOESEMS
Bloesems van licht en geluk,
een teeder beginnen
met zonnige stralende kleuren,
Zij lichten verwonderd
en wekken verlangen
naar innig bewogen gebeuren.
Zij vullen het uur, den dag
een garve van glanzen
eenvoudig vervullende droomen,
Zij bloeien verwachtend
— blinkende schatten
zoo voluit, zoo zeker gekomen.
Bioesems van licht en geluk
een weelde van vormen,
zuivre pastelfijne kleuren.
Zij trillen als klokken
in open wijde verten,
een scheppend, een wordend gebeuren.
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EEN MEREL FLUIT
Een merel fluit
een teer geluid,
van melodie
en rythme.
Een klein motief
wat hoog en lief
harmonisch zacht
en trillend.
In stilte klinkt
ontroerend dringt,
z'n kleine stem
uit spar en brem.
Van boomentak
of huizendak
verwonderd fijn
en schallend.
Een dringend lied
in licht-verschiet,
verlokkend en
bekorend.
Een eigen zang
een gave drang,
natuurlijk en
bezielend.
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'T ZOMERT NOG
't Zomert nog, de groene boomen,
maken wegen tot een droom,
tot een kathedraal van schoonheid,
waar gedempt het licht doorstroomt.

't Eikenblad geurt prikklend zuiver,
lichte wind beweegt en trilt,
zachter klinken onze treden,
en aandachtig „'t woord" verstilt
Slechts een blank en blij genieten
een gegrepen rondom zien,
een verinnigd verder komen,
een bepeinzen, een ontzien1

't Zomert nog, en milde gaven
bloeien rondom, overal,
't Hart ontvangt, de Geest verdiept zich
wordend groeiend in het A.1.
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KLAARHEID
Zoek eindeloos te klaren
het beeld dat U omgeeft,
wil dieper openbaren
bezonken, wát doorleefd.

Bewaak 't bewogen wezen
U zelf met strenge tucht,
het teere opgerezen,
verinnigt wijde vlucht.
Gevoel ontsluit de rede
bezieling vlamt omhoog,
de Eenheid wordt gereede
doorgloeit het spannend oog.
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GAAN
Ik ging langs veld en wegen
met opgetogen zin,
aan 't stofflijke ontstegen,
een schouwen binnen in.
Verwachting in m'n oogen
een innerlijk verstaan,
z66 tot natuur gebogen
een innig samengaan.
En altijd houdt verlangen
hoe ver de weg ook gaat,
m'n open hart gevangen,
dat onbegrensd verstaat.
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TIJD
Gij, Tijd, Gij rusteloze Tijd,
met schaduwen en heerlijkheid,
hoe weet gij mij te binden?
Ben ik Uw kind, Uw metgezel,
die diepte peilt in uwe Wel
en schouwend tracht te vinden.
Gij, Tijd, Gij Levens Eeuwig gaan,
ik sluit m'n oogen al-voldaan,
gij hebt m'n Zijn omwonden.
Gij, uit het Ongeziene, God,
gij draagt mij 't onbestendig lot
en meet mij af de stonden.
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ONTWAKEN
Innig trekt de stille vrede
van den nieuwen morgenstond,
onbevlekt, een klare rede
na het duister nachtverbond.
Stille, stille heir ge morgen
sterkend, frisch en al-doordrenkt
van het wonder, dat verborgen
ons tot nieuwe schoonheid wenkt.
Eenzaam sta ik in gedachten
stilte, stilte rondom mij,
Eeuwigheid, in ålle krachten
diepte, schoonheid, z66 nabij.
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DE BERGSTROOM
De Bergstroom bruist in 't diepe dal,
het schuim spat langs de rotsen,
een vlucht, een steile waterval,
een fel rumoerig klotsen.
Beweging altijd, altijd weer,
langs onbegane zoomen,
bij dag, bij nacht, der tijden keer,
altijd een verder stroomen. —
Tot eens de stroom in vollen gloed
aan 't kruispunt is gekomen,
en in den fellen breeden vloed
geheel wordt opgenomen.
Tot eens de mond zijn Wezen stort
in ongemeten kolken,
de breede strooming Branding wordt,
in 't schaduwbeeld der wolken.
In open Zee, in open kracht
in eindeloos bewegen,
daar schemert nog de gletscherpracht,
uit 't deinend rythme tegen.
Daar is de Eenheid, samengang,
een tijdeloos volmaken,
een opgaan in één zelfde drang,
een majestueus genaken.
50

ERKENNINGEN

ONTWAKING
Ruimte, ruimte van verlangen,
vernieuwde andre levensgangen,
door Tijd ontdekt, door 't Uur gebruikt
herscheppend leven, dat ontluikt.
In elken Mensch, in elken zucht,
in elken gloed, in elke vrucht
herscheppend leven, wijd en zijd
rondom, in 't Al, een wordingstijd.
De vensters staan nu allen open,
de frissche wind maakt opgetogen,
nu overal, alom, alom,
de zuivre lucht is rond, rondom.
Een glans die door de harten gaat
een lied, dat elken Mensch verstaat.
„Het nieuwe Leven, nieuw en groot,
de nieuwe bloei uit Levensschoot."
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REGEN
De regen valt,
de aarde drinkt
het zaad ontkiemt, het zaad verwint,
en alles wast en dringt en groeit,
de open aarde bloeit en bloeit
en alles worstelt naar omhoog,
het Leven levend naar omhoogl
De regen valt
nu ruischt zijn lied,
een monotoon en eenzaam lied
de aarde drinkt, het lied bezinkt
het ruischend lied, dat klinkt en klinkt.
een melodie die d'aard onthult
een rythme bloeikracht, die vervult.
En diep-in ligt de groei bereid
die wacht en wacht en voelt den Tijd.
De regen valt
de aarde zwelt,
haar Volheid, naar bevrijding snelti
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GOD EN MENSCH
Al het blanke, het schoone, het stille
is voor diepere groei het zaad,
dat uidoopt

en doordringt den Mensch.
Daaruit wellen de krachten
dragend het leed,
en het verlangen
en de nooden der tijden.
Het is alles groei
al het blanke, het schoone, het stille
en wonderbaar.
Wording uit God.
Al het trillende, strijdende, sterke
is voor 't levende hart het vuur,
dat loutert,
en verhardt den Geest,
Daaruit laaien de vlammen
warmend het hart,
of het verschroeiend
of voor immer verlichtend?
Het is alles groei
al het trillende, strijdende, sterke.
En menschelijk.
Eenheid met God.
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VOORBIJ GAAN (ZONDER GEVEN)
De menschen gaan elkaar voorbij
en raken nauw het beeld,
och zoo verlaten worden zij
zoo arm, verdeeld.
Zij hooren soms een eigen toon,
iets dat het Wezen trekt,
dan zien zij in elkanders woon,
wat wonder wekt.
Verlangend toeven zij bijeen
verlangend hunkren zij,
tenslotte gaan zij weer alleen,
alleen, voorbij. —
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HET LEVEN ZELF
Niet los van het leven, de werklijkheid,
geen droom, die in droom gaat verloren,
geen einde, geen afscheid, verganklijkheid,
het Licht wordt „oneindig" geboren.
Nog ligt er de dauw op m'n hunkrenden Geest
nog zijn er omsluierde krachten
nog beeft er het leven, dat altijd geweest,
altijd weer opnieuw doet verwachtenl
Honger naar geven, Gij Hart, dat verlangt,
trillende bevende waarde,
Leven in ons, dat ontroerend ontvangt,
volle en welige aarde 1
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HET ONVERKLAARBARE
Wij willen het wonder begrijpen
dat ruischt rondom ons heen,
de droomen als stofflijkheid grijpen,
geheimenis zetten uiteen.
Wij willen God's woorden verklaren
en staan nog aan den zoom,
wij moeten nog daaglijks ervaren
zijn Wording, zijn stuwende stroom.
Gij wonderen blijf in ons leven
Gij droom-verborgenheid,
en laten wij stil-stil beleven,
God's stem die tot werklijkheid leidt.
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SCHEPPINGSKRACHT
Uit U, de sterke Levenskracht,
Uit U het wondre Leven,
niet te doorgronden is Uw Macht
Uw scheppend troostend geven...
Belofte achter donkerheid
der wereldsche gedachten,
Uw onbegrepen Majesteit
belicht een nieuw verwachten.
Wij luistren in den zoelen nacht,
de wind ruischt door de boomen,
waarin Uw rhytme, wezenskracht,
Gij voert de verste stroomen1
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ELKEN DAG
Elken dag wil verder streven,
elken dag wacht onze taak,
uit het leven zelf geheven,
hooren wij aandachtig „Waak."
Dat wij grijpen onze uren,
Tijd die levensgang bepaalt,
voeden wij de vlammenvuren,
met den gloed, die ons bestraalt.
Uit het Hoogste komt verblijding
kracht tot dagelijkschen strijd,
elke teere morgenwijding
voelen wij het hart geleid,
dan ontwaken onze krachten
drågen wij aanvaardend stil —
Dag, na wederom verwachten,
schooner, sterker wordt de Will
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GOD EN MENSCH
God, Gij zijt mijn Toeverlaat,
in U mijn brandend Leven,
Gij zijt mijn Licht, mijn sterke daad,
uit U mijn worstlend streven.
Van binnen draag ik Uwen Wil,
Uw wet, Uw zachte krachten,
Mijn Gbd, maakt Gij mij sterk en stil,
laat mij U slechts verwachten 1
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BEREID
— Toekomst, komend Heden,
ik wacht U met een kloppend hart,
en draag U op mijn beden,
ik zie den bouw van nieuwe pracht,
van andre voortgedragen Macht
van nieuwe mooglijkheden.
Het uitzien is begonnen
verwachting stroomt m'n Wezen uit,
en heeft den Nacht verwonnen,
ik weet geen einde noch besluit,
er is steeds voortgang, nieuw geluid
een voortgang onverwonnen I
Toekomst, komend Heden,
de dagen hebben strijd op strijd
en moeizaam zijn de schreden
Toch ben ik tot Uw Roep bereid,
nooit werd ik vuriger geleid,
tot U het komend Heden.
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GEBONDENHEID HEEFT AL
VERZACHT IN MIJ
Gebondenheid heeft ål verzacht in mij,
Ik ben niet langer eenzaam in m'n denken,
ik weet nu waar mijn hart zich geven kan
en waar m'n ziel, zich onbegrensd kan drenken,
het leven toovert wijd zijn lichte dagen
een golf van zon gaat langs mijn voorhoofd heen,
ik adem diep en lang, een zuiver dragen,
een stillend stijgen uit het wordend Al.
Het is nu alles wonderlijk verteederd,
ik word zoo gansch mijzelf in 't wijde Licht,
ik sta nu zoo verbaasd, zoo zonder zwaarte,
zoo zonder kleed, zoo enkel wijd en licht.
Ik weet nu waar de zachte wondren sluimren,
ik ken het beven van den zoeten droom,
het zingt en orgelt in m'n innigst luistren
ik draag het leven voort, onwichtig schoon...
Gebondenheid heeft Al verzacht in mij,
nu is geheim tot warmen klank gekomen,
tot nieuwen stroom, tot nieuwen levensgang,
nu kan het bloed tot verder leven komen.
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Ik zie niets dan een schoon en eindlijk landen,
de wereld waakt om mij in ochtendglans,
ik heb geopend ål-bewust mijn handen,
'k Ontvang het Leven, mijn gebondenheid.f)
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WIJ TOEVEN TE LANG IN DE DALEN
Laten wij door alle schaduwen
zien scheemren een weten van Zon,
ons wenden en verder stuwen
naar een levende Scheppende Bron.
In eiken Mensch borrlen krachten,
van gloed, van vemieuwenden strijd,
er rijst altijd een verwachten
naar vervullenden komenden Tijd.
Laten wij in alle wendingen
verlangen naar vasteren grond,
naar dieper begrijpen dingen,
naar geluk van een enkelen stond.
Wij tasten, zoeken en dwalen,
wij wachten, verwachten altijd,
wij toeven te lang in de dalen,
0 wijde Oneindigheidi
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SONNETTEN

DE BIJ
Een Bij puurt uit het hart z'n levenswaarden,
zij gaat van bloem tot bloem, ontroerend teer,
en als het zonlicht schittert, kleurt de aarde,
kent zij haar tijd en zamelt keer op keer.
De waarden, die haar levensgang bepalen,
zijn in het werken zelf, 't Doel gegrond,
zij ziet haar weg uit duizend andren stralen,
ook onbewust volgt zij haar Roepings-stond.
Zoo zdamlen wij, dan uit het hart der dingen,
naar diepste wet, die uit het „luistren" dringt,
naar volgen van een innerlijk beminnen. —
En ål 't gepuurde zal den Geest doordringen
er groeit een klank, die uit het Hoogste zingt
Koraalgezang, een s'admgevloeid bezinnen. —
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PARSIFAL
Het gouden kleed van onbevlekt verlangen,
omhangt de stoere kracht der Menschlijkheid,
een innig ruischen van verheven zangen,
stijgt uit het droombeeld op, ter Eeuwigheid.
„Een zucht uit 't onbewust en hunkrend Wezen,
als droppen dauw op aarde's weelde-grond,
als ademtocht uit 't diepste opgerezen,
een zucht naar Goddlijkheid, een bedestond."
Daar glanst de Graal, ontsluierd en verblindend,
aan droom ontheven, naar het Geestesoog,
een openbaring, loutrend en verheven.
Mysterie (mensch aan God door Geest) verbindend
houdt glorie-toortse siddrend opgeheven,
verlicht den Achtergrond, het pad omhoogl
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MAGNOLIA
De schoonheid van een opengaande bloem,
zoo aan den tak, nog zonder blad geheven,
een open hart, dat in.verblijden roem,
de Schepping als een daad-kracht doet beleven.
Bloem I die uit vruchtbre kracht komt opgerezen,
zij heft zich in haar vollen weelde-groei
zij draagt voltallig 't wonder in haar wezen,
een dracht van kleur en vorm, in trotschen bloei.
De gloed weerkaatst in onze wijde oogen,
wij zien het leven, meer verdiept beschouwend,
en voelen grootheid, blij en diep ontzag.
Het Scheppende maakt stil en teer bewogen
de Geest ontwaakt, al scherper, dag aan dag,
„Een heilig vinden, overgaaf ontvouwend."
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INNERLIJKE KRACHTEN
Het zijn de zachte wondren van het hart,
de teere tijdeloze innigheden,
herinneringen aan doorstane smart,
gewijde uren van dit werklijk heden.
Het is het sterke lichten van de Zon,
de blijde gloed bij dageraad's ontplooien,
de kracht die épstijgt uit bezielde Bron,
de diepe waarde van een zelf-voltooien.

z66 hechten zich aaneen de werklijkheden,
de droomen dragen vrucht, verlossend gaaf,
en groeien op tot ongeschonden leden. —
De droomen dragen voort, uit 't Zelf geboren,
nég vloeit in mij het eindeloos verhooren.
„O dat ik mij aan deze krachten laaf.”
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DE INNERLIJK ZIENDE MENSCH
Zijn wezen geeft aandachtig 't leven weer,
zooals het in zijn ziel gestadig zet,
zijn stempel. Luistrend, wakende en teer,
voitooit hij Levenskracht, als een gebed.
Zijn Wezen, Bron waaruit geluk opwelt,
geluk der ziel, de glimlach van 't gelaat,
is gave groei, is bloem die openstaat,
een geurend hart, dat Tijd noch grenzen telt.
Zijn oogen blinken, zien in zuivre lijn,
verfijnden vormengang, zij dragen aan,
uit achtergrond van glans, een lichtfestijn,
een levenskracht, die steeds wil voortbestaan,
zich strekkend uit naar nieuwe scheppingskracht,
naar nieuw beleven, Doel, in zich volbracht1
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DAT WIJ GLOED IN ONS LATEN
ONTWIKKELEN
De duisternis sluit uit bepaalde vormen,
het licht ontbreekt, de uiterlijke schijn,
een schemering doet siechts het beeld vervormen,
het zuivre beeld, de vastgestelde lijn.
Een vuur van heil'ge kracht wil zich ontbranden
dat in het Wezen zelf, den Geest ondaadt'
Een vuur, dat uitspat boven wolkenranden,
dat onze wereld in zijn goudgloed baadtl
Een gloed die uitstraalt grenzeloos en groeiend,
het leven opent als een klare dag,
een wijde zee, waar wind en golfslag bruisen.
Een vruchtbre ader, mateloos en bloeiend,
een Kracht, die opwekt wat verscholen lag,
een Heerlijkheid, waarin de Eeuwen ruischeni

74

WEZENS-EENHEID

Een teere schoonheid, in de ziel geboren,
herkent het fijne, door het sluierkleed,
't is áf opeens, wij zelfde klanken hooren,
of elk in d' ander, 't diepste Zelf ontleedt.
„Ontroering, teerheid, kracht, een zuiver vinden,
elkanders Geest, als met doorvoelden gloed,
een sterk geluld Een innerlijk hervinden
wat in elks Wezen dringt en jaagt het bloed —
Zooals het Licht de felle kleur doet leven,
de harten opent en het oog verblindt,
elk Uitzicht aflijnt door zijn glans omgeven, —
z66 méet het Wezen sterkend en verheven,
zijn diepte geven én z'n groot beleven, —
ál wat 't omringt en zich volstrekt verbindt1
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ONS ALLER WIL TOT BLOEIEN
Niet Ik, niet mijn geluk, mijn innigst Wezen,
ons Mier wil, ons åller Ik, vermeld'
wat wordt en komt uit 't oude opgerezen,
wat uit vernietiging, versterven, welt.
Het is ons åller Kracht „geluk" te lezen,
de kiem te voelen, die al zwelt en zwelt,
de Bloei te dragen van het eigen Wezen,
tot wat ons dringt, ons nieuwe eischen stelt.
Dan eerst, als wij, verruimd, te samen blikken,
in open wereld, Toekomst, nieuwen dag,
en niets ons afhoudt van een Hoogst beschikken
dan vinden wij weer geestelijk ontzag,
dan zal geluk weer door ons henen snikken,
en dragen wij God's wereld in een lach 1
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DE KRACHT VAN GOD VAN BINNEN, TOT
ELKAAR, VAN GEEST TOT GEEST
Wanneer Gij zijt in stilte van Uw denken,
in eenzaamheid, die zoo besloten is,
wanneer Gij U in waarheidslicht wilt drenken
in Toekomstbeeld, dat onafwendbaar is,
en Gij uit achtergrond de Daad ziet wenken,
een nieuwe groei voelt aan, die stuwend is,
Gij al Uw Kracht aan 't wordende wilt schenken,
in stilte luistert, naar wat komend is, —
0 weet dan mij nabij, mijn diep verlangen,
mijn vast vertrouwen in Uw wezenskracht
mijn Liefde, die uit Liefde werd geboren.
Want alles wat mij drijft tot Uwe gangen,
is kracht van God, is Wil van zijne Macht.
Wij moeten naar zijn Lied en wijsheid hooren.
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DE INNERLIJKE GROEI DER WERELD

— Wereld met Uw donkere getijden,
Uw dagen zonder Zon en zonder lied,
Uw vlam van onrust, woorden die ontwijden,
Uw schaduwvlakken en uw dof verschiet.
Gij draagt in U het onverzettlijk strijden
Gij worstelt om den schijn, die U verliet,
en wat in U ontkiemt tot nieuw belijden,
tot nieuwen Levenszin, aanvaardt Gij niet.
Ach open wijd Uw hart, voor nieuwe stroomen
ontdek zelf in eigen levensbloei,
Uit moet toch den breeden voortgang komen,
de nieuwe vrucht uit innerlijke bloei.

Gij ziet het Licht, dat fonkelt aan de zoomen,
dat het door U, door Uwe daadkracht vloei.
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OVER DE KRACHT DER LIEFDE
Liefde is een eindloos openbaren,
zij groeit en stuwt door alle Tijden heen,
haar heilig wezen doet de kern ontwaren
van stille krachten schakelend aaneen.
Zij wil rond U, rond mij het Heil verklaren,
het sterke Moeten om haar drang alleen,
haar voortgang draagt een onbelemmerd baren
zij voegt wat reeds verworven is, aaneen.
Z66 wordt in ons de Liefde Hoogste leven,
haar groei richt zich in 't komend-wenkend Uur,
zij draagt ons verder tot het teere beven,
het stil verwachten en het brandend vuur.
Zij zij alleen, doet 't innigste beleven,
Haar Kracht geeft waarde aan den levensduur.
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HET BITTERE
Wij werken
werkenuur
uuraan
aan uur,
uur, wij
wij moeten streven
hoopvol is
is de
de droom,
droom,
verwachting wenkt en hoopvol
een stuwing drijft
drijft ons voort en fel beleven
wij'
voortgaan, mede met
met den
den stroom.
wij 'tt Eeuwig voortgaan,
Wij worsden om den hoogren drang t't'ontdekken
ontdekken
te luistren naar
de
stem
der
Eeuwigheid
naar de
der
Wij willen Nu het Hoogste leven wekken,
wij
werklijkheid.
wij zoeken Nu vervulling, werklijkheid.
Doch levensvlakte kent geen hoogste
hoogste waarde
waarde
verganklijkheid verloochent diepsten strijd,
er gaat een straffe zelfzucht over d'
aarde.
d'aarde.
Bij
Bij alle droom, bij al het zelf-vergaarde,
blijft onveranderd deze zekerheid:
"Dat
bevrijdt.
„Dat scheppingskracht ál
ål 't Bittere bevrijdt."

PP
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HEDEN
Wij bouwden 6p. Aandachtig aan den drang
van binnen uit. Wij zagen Toekomst wenken,
verwachting dreef ons voort, wij hoorden zachten zang,
wij zagen Doel, wij konden 't dorsten drenken.
Wij bouwden 6p. En zetten steen op steen
wij zagen 't bouwwerk in den Geest volgroeien
wij zagen groot het wonder, clåt alleen —
een gaaf gebouw, waardoor God's licht kon gloeien.
Een gaaf gebouw, waardoor God's licht kån gloeien,
de wereld ziet slechts schijn, het Wezen niet,
zij gaat de deur voorbij, een koude stroom,
hoe zullen toch de diepe krachten bloeien?
hoe kan het hart nog zingen vreugde-lied?
Hoe wordt de daad uit God's versmaden droom?
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BLIJVEND WONDER VAN HET LICHT
In den lichten dag heb ik gedroomd,
blanke droom in ongemeten ruimte,
zuiver uit de volle Bron gestroomd,
zuiver in mijn ziel, de ingewijde. —
In den lichten dag heb ik gedroomd,
en de glans verblindde en bevrijdde,
niets dan licht, dan blanke gloed doorstroomd,
lichtbeleving, glans en wijde ruimte 1
Z66 is droom tot diepe kracht geboren
kracht die al het Wordende doordringt,
glans, het blijvend Wonder wéérgeboren.
Blijvend Wonder in den gang der Tijden
blanke schoonheid, licht dat in ons zingt,
stijgend voortgaan, Binnen-in verblijden1
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HUNKERING NAAR LICHT
Wij zien het Licht en hunkren naar zijn stralen
er is geen tusschenruimte in den Geest,
wij willen ons voor 't daden-leven stalen,
ons harden, ongeketend, onbevreesd.
Er leeft nog altijd innerlijk verlangen
er ruischt onnoembaar fijn een wordings-lied,
er suist een golfslag van het reeds-ontvangen
Er is nog altijd wenkend nieuw-verschiet.
Zoo zoeken wij het Licht, gelijk de bloemen,
gelijk de aarde, al het Levend-Zijn,
de Nacht, het duister, sluimerende droom —
In bloesempracht de nijvre bijen zoemen,
een merel zingt, ontwakend staat een boom,
de Mensch ziet 6p, doorgloeid van hemelschijni
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LEVEN
Leven] Brand in ons Uw vlammenvuren
leer ons kennen diepte en gezag,
laat ons droomend naar den einder turen,
wérken daad-vervullend in den dag.
Eisch dat wij Uw Wezenskracht aanschouwen,
zélf een deel, verwinnend door den strijd.
Eisch dat wij met vuur'gen ijver bouwen,
aan den akker, „droom der werklijkheicr
Laten wij Uw grootheid zélf verwerven,
mooglijkheid voor elken vasten wil.
Zin uit U, die wij niet mégen derven,
stilstand vluchtend, die maakt koud en kil.
Laat den Geest, de macht der Eeuwen erven
voortgang volgen, innerlijk en stil.
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MAN DER SMARTEN
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CHRISTUSFIGUUR
Gij wekt het vuur in onze koude leden,
Uw stem doortrilt den hunkerenden Geest,
Een stem, die juicht door onze vuur'ge beden,
ons wezen kluistert aan het lichtend feest.
Gij zijt de Kracht waaruit wij steunen smeden,
waaruit wij dragen, al wat verder groeit,
den blanken dag, die opstaat uit het Heden
den duistren Nacht, waaruit verwachting bloeit.
Zoo licht door elke phase Uw verschijning,
als louterende Macht, een zelfverfijning
van levende gedachten uit den Geest.
Een opbouw uit den chaos der vervlakking,
een worsteling uit vruchtloze vertakking,
tot Een vermogen, tot den Heirgen Geest.
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MAN DER SMARTEN
„Wanneer gij bidt, ga in
uw binnenkamer."
Matth. 6 :6.

1
0, toen ik plots bewust Hem biddend zag
en hoorde teer-gedragen Zijne woorden,
de deining zijner Ziel, een stille lach
die zich verloor in zwevende accoorden,
en Hem bewogen wist met diep ontzag,
vast stortend uit, wat zijne Ziel behoorde,
„Een openbaring van het hoogst gezag,"
die wonder-schoon zijn Wezen zacht omgloorde.
Toen heb ik voelen trillen 't heilig moeten,
en fel begrepen innerlijke Macht:
„Een bidden in het diepste Zelf gevonden."
Ik heb mij neergezet aan zijne voeten
en zag Hem aan met nieuw geboren Kracht,
een kracht uit God, door Hem, tot Mij, gezonden.
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MAN DER SMARTEN
„thy Koninkrijk kome."

2

Ik zie Hem véér mij, lichtend in zijn gaan,
zoo evenwichtig en zoo onverward,
Uit heel z'n innig Zijn een diep verstaan,
een teer begrijpen uit 't gewijde hart.
Z'n hooge schouders dragen 't fiere hoofd,
wel is hij waardig Heilig-Mensch te zijn,
wel ligt in Hem, vervulling eens beloofd,
„Hij, die ons v66rbereidt de levenslijn."
En predikend met onvermoeiden strijd:
Gods Koninkrijk, de ware werklijkheid,"
vervolgt Hij zijnen Weg, van hart tot hart, —
',

Ook Mij, ook andren heeft Hij opgericht,
ons Wezen tot zijn våsten Wil gericht,
zoo groeiend tot het heilig Levenshart.
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MAN DER SMARTEN
„Zie ik zend mijnen engel
voor uw aangezicht, die uw
weg voor u henen bereiden
zal."
Marcus 1 : 2.

3
Het Licht brak door na onvermoeibaar wachten,
een innig Licht, uit menschenoog bestralend,
het zoekend hart, dat in bewuste krachten
v66rvoelt den hoogren drang, zijn weg bepalend.
Een teeder warmend Licht, dat voor de zachten
en al die zoeken, luistren, zegepralend
vervult den wensch en innigste gedachten,
hen voerend mee, van 't Wondere verhalend.

Uit Eeuwigheid werd deze glans gezonden,
tot openbaring van een vast bedoelen,
tot zdékre leiding van het geesdijk leven.
Daardoor zijn wij met God tot één verbonden
en kunnen 't stralend Zijn in ons doorvoelen,
en komen z66 tot Goddelijk beleven.
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MAN DER SMARTEN
„Hij zal u doopen met den
Heiligen Geest."
Marcus 1 : 8.

4
De Godszoon wist het Goddelijk beleven,
Hij sprak de waarheid uit den Heilgen Geest,
Hem was de stem voor élken tijd gegeven,
zijn leven is voor altijd „groot” geweest.
Hij vond de Kracht om laagheid te vergeven,
en stond alleen, in eenvoud, onbevreesd,
den blik omhoog, tot 't Godsgericht geheven,
in stil gebed, in eigen gioed, bedeesd.
Zoo leerden wij het groote Wonder kennen,
de Macht der Ziel, den innerlijken zang,
die blank en sterk dánhoudend scheppen wil,
en z66 bij 't innig luistren komt herkennen,
des levens diepsten zin, in ruimsten gang,
„Het Heilig Wezen in ons buigt zich stir
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MAN DER SMARTEN
..„Gezegend
Gezegend isis hij, die komt
in den naam des Heeren.
Heeren.""
Marcus
1 -9.
Marcus 11II : 1.9.

5
Zij riepen Hosanna, gezegend
gezegend isis Hij,
Hij,
zij
kleederen naderbij,
naderbij,
zij wierpen hun kleederen
en spreidden hun
hun loovertakken,
loovertakken,
de sterken gelijk de zwakken.
zwakken.
verheugendgebaar,
gebaar,
Zij
Zij haalden Hem in, met verheugend
zij
juichend, de
de wachtende
wachtendeschaar,
schaar,
zij volgden
volgden Hem juichend,
met hunkerend hoopvol loven,
zij
zij wilden
wilden aan
aan Hem
Hem gelooven.
gelooven.
Zij vormden een lange nieuwsgierige
nieuwsgierigerei,
rei,
zij
kwamen
hem
dichter
en
dichter
terzij,
zij kwamen
en dichter terzij,
hun lichamen rekten en spanden
zij
handen.
zij raakten
raakten Hem
Hem met hun handen.
Hij
lichtenden droom,
droom,
Hij zal
zal toch vervullen hun lichtenden
en voeren hen
hen mee
meein
inzijn
zijn krachtigen
krachtig en stroom,
stroom,
in Hém rust het vol verwachten
Hij
Hij richtte
richtte reeds hun gedachten.
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„O, Hem in hun midden, 0 Hem aan hun zij,
hoe klinkt nu hun loflied, „Gezegend is Hij,
die komt in den naam des Heeren. —
Gij wondervol sterk begeerenl
Hij schreed samen verder, eenvoudig en stil,
de stuwende Macht van een hoogere wil,
met zuivere sterke rede,
wie togen er met Hem mede?
Wie bleven Hem trouw in zijn komenden strijd,
wie waakten in ure van droevig beleid,
van eenzaam bevrijdend bidden?
Verlatene in hun midden?
Zij riepen Hosanna, gezegend is Hij,
het leven gleed Eeuwen en Eeuwen voorbij,
zij kruisigden en miskenden. —
Gij Heilige? — Wie erkenden? —

93

LEVEN UIT GOD

LEVEN UIT GOD
Niet uit 't Ik, niet uit de wereld,
Léven uit den wil van God,
Naar zijn Wezens-wet te hooren,
„achtergrond” van 't worstelend lot.

Bij elk groeien en vernieuwen
Bij elk innerlijken strijd,
bij elk offer, elke gave,
„God te zoeken," Hem bereid.
Enkel naar Zijn wil te luistren,
los te laten, wat niet wenkt
uit Zijn Wezen, uit Zijn werken,
onze Geest door Hem gedrenkt.
't Eenzijn trachten te volmaken,
daaglijks in de werklijkheid,

in het Heden, deel der Eeuwen
ons te weten, God gewijd. —
Ons te weten in zijn Wezen
opgenomen in zijn Kracht,
kunnen wij de Taak vervullen,
ons in 't Heden toegedacht. —
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AANVAARDING
Ik heb het Leven steeds aanvaard,
geleerd uit alle dingen;
gebonden aan den Roep der aard,
voeld' ik het Licht doordringen,
Ik hield mij aan den hoogren drang,
ik wist het Ongeziene,
en volgde 't Licht in elken gang,
66k in het Onvoorziene.
Ik heb het Leven steeds aanvaard,
geen droom die ging verloren,
uit smart, die n66it verlangen spaart,
werd diepre Kracht geboren.
Ik voelde meer en meer bewust
de wil tot overgave.
Wat in ons wezen werkt en rust,
Voert naar bestemde haven.
Wat in ons wezen werkt en rust,
Wat ons omhoog doet staren,
of blikken in het diepste Zelf
wil Eeuwigheid vergaren.
De aarde heeft haar aardschen Zin,
verganklijk is het Heden.
Ik zoek het Eeuwige gewin,
het Licht, de stille beden.
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IN DIENST VAN GOD
Laat het Licht in U ontbranden
stel U zelf in dienst van God,
Vuur, dat gloeit aan duistre stranden
Kracht die dringt tot zijn gebod.
Laat het Licht in U ontbranden
Waak, opdat bereid gij staat,
zoo het vuur door Uwe handen
spreiden wil zijn Wezensdaad.
Laat het Licht, in U ontbranden
— God — geeft Gij Uw wezenskracht,
opent de gesloten wanden,
Zie in ons, Uw wil volbracht 1
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HET FEEST VAN HET LICHT
(Joh. I : 5)

Geboren werd het Eeuwig Licht,
in stille Nacht der Nachten,
verheven in zijn Majesteit
verheven naar zijn Krachten.
Het Licht schijnt in de duistemis,
een allerheerlijkst gloren,
het baart wat Hoogste Leven is,
uit 't Eenig-Al geboren.
Het Licht staat smetteloos en hoog
aan wijde verte-bogen,
het geeft het zoekend hunkrend oog,
zijn onbegrensd vermogen,
Wij moeten van zijn Wezens-Kracht
al meer en sterk getuigen,
ons Leven richten naar zijn Kracht
ons voor zijn Grootheid buigen.
Het Licht bhjft in den levensgang,
een álbepaald onthullen,
een wondervolle sterke drang,
een algeheel vervullen.
Het Licht blijft immer onverflauwd
al gaan wij blind de wegen,
het blijft voor immer toevertrouwd,
een innerlijken zegen.
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Het Licht dat in de wereld leeft,
in stille Nacht geboren,
heeft al wat in z'n glanzen beeft,
voor Eeuwig uitverkoren.
Het wordt in ons tot heiligheid,
ontfermend, loutrend dragend,
het schijn' in ons in Heerlijkheid,
Het Geestlijk Licht der dagen. —
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