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HET GLOREN
Gedachten rijzen uit het stille op
En zenden krachten die tot leven wekt,
Wat eerst nog sluimert heft den sluier op
Die 't fijne wezen in ons houdt bedekt.
Doch nu ontsluierd door den sterken drang
Vergrooten wij 't geloof aan nieuwen tijd
Wij loopen niet meer in een blinden gang
Maar zien aan 't eind een andre mooglijkheid
Eendrachtig strevend elk met eigen kracht
Verwachten wij een zuivren Vredesstaat
Een doel, een weg, een volgehouden Macht
Tot Vrede-Toekomst, Vrede-Dageraad.
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STEMMINGSBEELD
Uit 't hooge raam zie ik de grijze wazen
Der wolken, ijl en broos en toch verheven
Zoo hier en daar door licht-bevangen mazen
Komt er een blauwend stuk van klaarte leven.
Het strakke wijzigt zich in veel-bewogen
Verbeeldingsspel, uit nevelen ontbonden
't Doet mij verlangend maar het Lichte, 't Hooge
't Heeft in m'n ziel een blanken gloed gezonden.
't Verlangen heeft m'n hart opnieuw ontsloten
Weer sta ik dichter bij het stille wezen
Der fijne schoonheid. Innig vast omsloten
Komt zachte glans uit dit in mij gerezen.
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0 ZANGEN ZINGT
0 zangen zingt en dat uw klank
Op wind en wolken verder gaat
Uw rythme als een fijne rank
Zich hecht, gerijpt aan wezensdaad.
Het licht dat 'k opvang in den dag
't Verlangen dat mijn droom beleeft
De luister van m'n sti ll en lach
Bezielen al wat in mij leeft.
En eiken morgen vind ik weer
En eiken avond vind ik nog
Den blijden glans, de warme sfeer
Hoe vond mijn hart die glorie toch?
Gedroomd geheim dat in mij bloeit
Als 't leven in een bloesemknop
Verscholen nog, doch 't wonder groeit,
Heft gij dan eens den sluier op?

ARONSKELKEN

In de wijde vazen stonden
Bloemen slank en groot
Blanke kelken zacht omwonden
Van een sfeer devoot.
En mijn oogen hunkrend vroegen
„Geef mij van uw kracht,"
En mijn lippen trillend droegen
't Loflied van Uw pracht.
Roerloos staard' ik onbevangen
Zag den stillen groet
„Geef mij," zong het nieuw verlangen,
„Van Uw overvloed."
Eenzaam in mij zelf verzonken
Hongerend naar licht
Hebt gij mij in 't hart geblonken
Vlekkeloos belicht. —
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BEVRIJDING
Ver van mensch en druk bewegen
Aan het eenzaam wijde strand
Is oneindigheid en zegen
Innerlijk aan ons verwant
Uiten zich de klare zangen
Van het open innig hart
Wordt al licht en kracht ontvangen
En vergeten wat ons smart.
Drinken wij met volle teugen
Van de frissche zuivre lucht
Is er ongerept verheugen
Dat in eigen boezem vlucht
juichen wij in stil vertrouwen
Om het sterke dat ons leidt
Mogen wij het spel aanschouwen
Dat natuur onz' oog gin spreidt.
En wij volgen in dat wijde
Heel die ijle-wolkengang
Zien de nevels die verblijden
Staren hunkerend en lang
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Dan in eindeloze kringen
Vliegen de gedachten voort
Voelen wij bevrijd doordringen
't Tri ll end lied, het brandend woord.
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INNERLIJKE ERVARING
Soms komt ineens begrijpen mijner droomen
Ontsluiering, een lichtend, laaiend stroomen.
Dan voel ik groot verwonderd Macht van 't leven
En liefde's vuur als Goddelijk gegeven.
't Is nauw te dragen in m'n blijde oogen
Die zien de waarheid, zien het licht, het hooge.
Dan leeft in mij ontroering van gedachten
Een heerlijkheid, geestdriftig uit 't Verwachte.
En rijpt in mij de vrucht van 't lang begeerde
Die sluimerd' in den droom, den ingekeerde.

Dan vindt mijn hart in 't eindelijke gloren
Het morgenrood, uit droom-geluk geboren.

11

GELUK

I
Geluk zingt in mijn hart en is altijd
De klank die boven andre klanken stijgt
Het stort in mij een stille teederheid
Beleving die zich tot het diepste nijgt.
Geluk maakt 't leven veilig, want vertrouwd
Als alles wat uit 't Scheppend Eéne is
vervloeit het in mij. --- Zoo in gloed ontvouwd
Wordt dit een blijheid die voor immer is.
Geluk is sterker dan de hartekreet
die 'k fel soms uit te zwaar verlangen slaak
Het brengt bevrediging der geest: ik weet
Vertroosting waar zijn kracht mijn Wezen raak'.
Nu voel ik meer doordacht dien waarheidszin:
Dat all es wat geluk bewust beschijnt
Zich opstuwt tot zijn goddelijk Begin:
Dit weten houdt mijn denken scherp omlijnd.
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II
Dit weten: dat geluk zijn glans behoudt
En onaantastbaar is, geeft stille kracht
Geen twijfel die mijn hart gevangen houdt
't Gaat altijd open, innigheid die wacht.
Hoe vreugdevol zijt Gij. Wie eens U vond
Weet dit. Bij U hoor ik opnieuw den toon
Van 't eigen lied, Gij zijt de vruchtbre grond.
Wie uit U oogst, vindt 't leven ganschlijk schoon.
Ik roep U aan en glansen stijgen op
Ontvangen mij en spreiden zacht het licht
Dat zoo milddadig 't stil gebed vangt op
0 kracht der krachten, zie mijn aangezicht.
Dat ik tot U met groote wijding kom
En 'k meer en meer Uw zeere fluistering
Voel beven door mijn hart, mijn huis, alom. —
Geluk, neemt Gij mij in Uw siddering.
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DE STORM
Nu woedt door 't luchtruim het gegier
Van wind en regenvlagen
Zoo troosteloos wordt alles hier
Rondom ter neer geslagen
Het is een kille buitendag
Die 't innig hart doet beven
De kracht die slaat met woesten slag
Heeft zich van 't Teerst' ontheven.
Wie nu den blik naar buiten slaat
Ziet triest den strijd ontbreideld
Hoe verre of zijn oog ook gaat
De vrede wordt verijdeld
En loopt hij door het krakend woud
Of langs de natte wegen
Dan ziet hij afgerist van 't hout
En blad en tak belegen.
Of staat hij aan 't verlaten strand
En ziet de golven schuimen
Die roll en af en aan in 't zand
Zich ganschelijk verruimen
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Dan speurt hij aan de wijde kim
De Onrust van haar wezen
Die als een grillig-donkre schim
Uit 't verre komt gerezen.
Maar keert hij tot zich zelve in
Na willend medeleven
Dan wordt de Storm hem tot gewin
Die breekt zijn wanklend beven
Dan ziet hij in die Kracht bedoeld:
Een zuiverend bepalen
En wordt in hem deez' drift gevoeld:
Een Tucht, die deugd doet stalen.
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VERBOND

Mijn hart gaat kloppend tot den ander
En zoekt z'n weg in eerlijkheid
Dan zuiver vinden wij elkander
Gebonden door den gaanden tijd.
Niets kan wat moet den loop weerhouden,
Der Scheppingsmacht is al wat leeft,
Ons is de kracht, die vast behouden
Spontaan en waar zich zelve gee ft . —
De glanzen die ons hart belichten
Gaan boven elke schaduw uit,
Zoo moet in ons de rede zwichten
Waar 't diepst gevoel zijn dringen uit.
Zoo bindt ons dan onuitgesproken
Het Iets, dat 't groote Leven voedt,
Mijn hart is door zijn wet ontloken
En heft in stil geluk z'n gloed..
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DE MENSCH
Z'n oogen zijn als sterren in den nacht
Met de gewelfde bogen
Van schaduwen en licht.
Een wereld van geluk en pracht
Intens en fel bewogen
Van stralend licht.
Z'n oogen zijn als zonnen van den dag
Wijd-open vol vertrouwen
In glans van 't innerlijk
Een opzien met het stil ontzag
Van al-gewijd beschouwen
Het Hoogelijk'.
Z'n oogen zijn de trilling van den geest
Met het verlangen droomend
Van eindeloze kracht,
Het wonder dat altijd geweest
Zich wendt, de stof ontkomend
Tot d'Eene Machtl

17

GEVOUWEN HANDEN

0 Handen vast te saam gevouwen
Wat wacht Gij van deez' innigheid
Wie zoekt Gij in uw sterk vertrouwen
Dat uitgaat naar oneindigheid
0 handen smeekend om gelooven
Te zwak slaat soms het eenzaam hart
Dan wijken kracht en moed, dan dooven
De gouden lichten van mijn hart.
0 handen hunkrend naar begrijpen
Wat wilt Gij in uw stillen strijd?
Verlangen zal in Tijdsgang rijpen
U sluiten in zijn Heer lijkheid.
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DE PAS ONTLOKEN DAG
De schoonheid van den dag
Wordt uit het licht geboren
Zij brengt in mij haar lach
Zij heft mij tot haar gloren.
Ik zie het lichtend rood
Aan onbegrensde luchten
Het maakt mijn hart devoot
Begeerigheden vluchten.
0 pas ontloken dag,
Het teeder ochtendgloren
Brengt in mijn hart een lach:
Deez' dag is onverloren. —
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VERTROUWEN

Houdt mijn leden vast omsloten
Brengt mijn oog Uw eigen licht
Houdt mij in uw ziel besloten
Heft mij tot Uw Glorie-licht.
Laat mij Uwe diepte meten
Geeft mij van Uwe wijde kracht
Nader komt 't onpeilbaar weten
Nu ik Uwe liefde wacht.
Laat mij gaan in Uw vertrouwen
Zendt mij van Uw heerlijkheid
Dat 't mijn sterke handen vouwe
Dankend in beslotenheid.
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ZIGEUNERWEISEN (SARASATE)
Als uit een droom van zilverlicht geboren,
Weerklinken melodiën, kern-markant,
Wij luistren in ontroering stil verloren,
Een innerlijke strooming nauw verwant.
Geeft niet die schoonheid, tot de ziel doordrongen,
Het weten, streng-bewust, van scheppingsmacht,
Die 't hunkerend en dorstend hart, voldongen,
Zal lesschen, zóó 't in overgave wacht?
De warme gloed der tintelende gaven,
Verlicht den levensweg, 't wisslend zijn,
Dat zoo een eindeloze kracht kan staven,
Alom weerkaatsend den ontvangen schijn.
Zij geven ons de rust voor 't jagend leven,
Dat eischt een kunnen moe van overdaad,
En de bevrediging na 't zoet beleven,
Verwordt in ons tot uitverkoren daad.
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BELEVING
Wanneer wij eiken dag opnieuw beleven
De groeiing onzer Liefde onverdeeld
Dan trilt het hart om zich geheel te geven
Aan wat onzichtbaar onze droomen streelt.
Dan is er onuitspreek'lijk diep verlangen
Naar warmte en bezonken innigheid
Dan voelen wij ons met gená omvangen
In sterke onvolprezen heerlijkheid.
Wij zoeken immer weer de kracht te winnen
Die onzen Geest tot stillen eenvoud neigt
Hoe lost zich op, de hunkering van binnen
In bevend naadren, waar het spreken zwijgt.
Dan in verwachte overgaaf verloren
Ontvouwen w' ons ontdaan van ijdelheid
Wij strooien mild het zaad in nieuwe voren:
Wat Liefde baart, is deel van eeuwigheid.
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UW WIL
Het is Uw wil die in mij heeft gezonden
De liefde tot een mensch aan mij verwant
Ik heb Uw stuwend Heil in vorm bevonden:
Een nieuwe blijheid, vrij naar alle kant.
De Waarheid slechts is eenig uit Uw wezen
Zij wil het Innigst zijn, het Scheppingsdeel
Zij bant, wat neêr wil trekken 't Opgerezen'
Zij maakt van levenslijnen één geheel.
Ik heb Uw wil in diepen Ernst ontvangen
Het is de levenseisch die mij gebiedt,
Gij wist mijn ziel bereid voor dit ontvangen
Gij wist mij droomend ^-- wachtend Uw verschiet.
0 Scheppingsmacht --- Uw wil is niet te storen
Waarom? Waartoe? Ik volg slechts Uw gebod
Uw liefde zal mijn wakend hart verhooren
Mij binden aan 't bestemde Levenslot.

23

LIEFDE

In eenzaamheid is gansch mijn hart ontsloten
Dan voel ik liefde, eindeloos en vrij, —
Dan houd ik teeder Innigheid omsloten
Die 't leven bracht en 't leven nam van mij.
Dan voel ik al-voorbije eigen tijden
Als onbewust een drang naar Liefde's zin,
Geen woorden kunnen deze schoonheid wijden
Dit sterk en heerlijk, ongerept gewin.
Dan weet ik: wat nog komt aan nieuwe dagen
Zal meer doordrongen zijn van liefde's macht
Haar teederheid zal elke groeiing dragen
En glansen geven aan de ziel die smacht.
0 Liefde. — Uw onmeetlijkheid te weten
Uw kracht in eigen hart te voelen slaan
Doet mij geringste twijfeling vergeten
Tot U kan rechtstreeks al-vertrouwen gaan.

24

HUNKERING
0 stilgedragen hunkering
Naar al beminnen en beleven
Ik dacht U rustig in den kring
Van meerder winnen, liefd' omgeven.
Ik dacht U in mijn hart gedaald
Na uiterst vinden en ontplooien
En door den straffen tijd gestaald,
Tot nieuw hervinden en voltooien.
Ik dacht U in mijn hart gerust
Na lang omzwerven en ontberen
Ik dacht U eenmaal wel gesust,
Om moetend derven en verteren.
0 stilgedragen hunkering
Naar al beminnen en beleven
Nu weet ik ongestild den kring
Van Uw verwinnen en begeven.

25

Nu weet ik in mijn hart bewust
Uw eeuwig groeien en verwachten
Een levensdrang, — en onbewust
Een altijd bloeien, ... kracht uit krachten.
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EEN ZEEMEEUW
Voor den wind in volle vlucht
Klieft een meeuw de broze lucht
Blikkend in het wijd heelal
Rondom, rondom overal.
Statig drijft zij zilver-blank
Rustig wieglend rank en slank.
Op de verre verten voort
Met de zuivre zon omgloord.
Met een breeden sterken glans
In den open ruimen dag
Neemt zij maatloos haren gang
Klinkt haar vrije wiekenzang.
En de wijdte neemt haar op
Voert haar hooger, hooger op
In verklaarde eenzaamheid
Schoonheid der oneindigheid.
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WEEMOED

0

al het schoone dat vergaat
Het scheiden van een trouw gelaat
Verganklijk is uw kleine stond
Als glimlach om mijn droeven mond.
ik huiver om wat scheiden gaat
En niet mijn hart in vrede laat
Ik huiver met den naakten wind
Om 't duistre dat den dag verblindt.
0 Raadsel wist ik Uwen gang
Het uur, dat leidt Uw ommegang
En wreed de wrange wonde slaat
Die tot het hart der dingen gaat.
Ik weet: het schoone dat vergaat
Het scheiden van een trouw gelaat
Is wisseling tot nieuwen groei
De voortbouw uit verganen bloei.
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STEM1VIINGSBEELD
Het ruwe weer woedt met zijn vlagen
Al striemend de verlaten dagen.
Onmetelijk in verre bogen
Wijkt wolkengang onzichtbaar hooge.
Het aarde-spoor in grauwe lijnen
Ziet alle regelmaat verdwijnen.
Niets dan het striemend stroomend zuchten
En wolken die zoo doelloos vluchten....
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TOEKOMST

Zal nu in Nieuwe Wereld opgestegen
Mijn hart vertrouwen zich aan 't levensdoel?
En zal vervulling van 't rijk — verkregen'
Zich openbaren in het diepst gevoel?
Zal 't hart in deez' uitbundigheid verloren
De felle driften dragen van den wil
Die plots ontoonbaar, zeker van verhooren
Zich stuwend scherpt en maakt het wezen stil.
Ik ken de pijn van smart — doorleefde tijden:
Het hart dat twijfeld' aan zijn eigen kracht
En zoo zich zelf van 't a ll erhoogste scheidde
Verlaten bleef in droef-doorbrachten nacht.
Om dan vernieuwd weer eigen kracht te vinden
Geen schaduw kan verbreken 't blijvend licht
De overtuiging groeit en zal verbinden -0, Toekomst, 'k zie Uw beeld in stralend licht.
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BLAUW VLAS

Geduldig staat gij in den tuin
Te leven en te bloeien
En iedren morgen, iedren dag
Komt 't nieuwe uit U groeien
Zoo wonderwelig brengt gij voort
Steeds zachte blauwe bloemen
Is 't daarmee dat gij onbewust
Uw scheppers Macht moet roemen?
0 blauwe roem van zachte lijn
Van onbevangen teerheid
Ik min U met mijn willend hart
Dat hunkert naar Uw schoonheid.
Ik zie U aan met dankbaarheid
Voor Uw eenvoudig leven
Dat mij in stille grootheid leert:
Bestaan, dat is zich geven.
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BEKENTENIS

I

Nu weet ik gedragen den puren glans
In sterkende stralende oogenpracht
Zijn vrêe houdt omvangen de levensvreugd
Die ruimere, breedere Uitkomst wacht.
0 biedend vertrouwen, nog dieper wordt
Het innig verlangen, de hunkering
't Onzienlijke werkt in Uw wezen voort
Al vormend, al vestigend zegening.
0 rustig bezielende zachte glans
Ik vond het geluk in uw wijden lach
Die speeld' om het strakke beheerscht gelaat
Belofte belijdend in versten dag.
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II
Mijn wezen komt uw wezen nader
In 't zoeken naar de zelfde bron
Wat voert ons tot de levensader?
Wat bergt het hart, dat U verwon?
Al ga ik ook in duistre nachten
Al zie ik ook een schaduwzij
Mijn hart is blij met zijn gedachten
Er klinkt een zilvren klank in mij.
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III
Stille dadenloze dag,
Maak in mij den hartstocht wakker
Werp de zaden in den akker
Wees een zegenrijke dag
Laat een vrijgeworden stond'
Zich verliezen in uw dreven
En in schroomend schuchter beven
Zich verzaden aan Uw mond.
Stille dadenloze dag
Roer mij aan met Uwe winden
Laat mij uwe vreugden vinden
Wees een zegenrijke dag
Kom met sterken jongen tred
Tot den kop der verre kimmen
Laat mij tot Uw hoogte klimmen
Kom, schrijd voort met vasten tred.
Stille dadenloze dag,
Voer mij door de wijde landen
Neem mijn uitgestoken handen
Wees een zegenrijke dag.
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Houdt Uw poorten hemel vrij
Laat mij in uw ruimte vluchten
Laat mij gaan tot uw genuchten
Dag der droomen, zegen mij.
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IV

Ik wachtte U zwijgend, ik wachtte vroom
Ik wilde mij werpen in wijden stroom
Van alle beginnen
De stilte was immer mijn metgezel
Zij leidde mij dicht tot de diepe wel
Van all e beminnen.
Ik wachtte U zwijgend, ik wachtte blij
„Eens komt toch de glorie wel naderbij
Eens moet ik U vinden."
Zoo gingen de dagen, zoo ging de tijd
En nimmer glansden de glansen zoo wijd
Die mij aan U binden.
Ik wachtte U zwijgend, ik wachtte teer
Ik heb mij gewaagd op het groote meer
Van alle beginnen
Toen gleden mijn leden in uwen vloed
En dronken mijn lippen het brandend bloed
Van alle beminnen.
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OPWEKKING
Ik groet U. Morgenrood 1
Gij vindt m' ontwakend' oogen
In diepen aandachtsgloed.
Het nachtlijk duister vlood
Nu draagt de ziel bewogen
Den reinen morgengroet.
Ik min U, nieuwe dag I
Herboren met een luister
Van vlammend' innigheid
Er welt een teedere lach
En in mij klinkt gefluister
Van teere zaligheid.
Ik groet U, Levenskrachtl
Mij zijn Uw heerlijkheden
Als bloesems in mijn hart
Zij rijpen wijl ik wacht
En luister naar Uw treden
Die schrijden tot mijn hart.
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O DAT IK NIET DEN TIJD VERDROOM
0 dat ik niet den tijd verdroom
De uren die versnell en
Maar dat ik tot de daden koom'
Die in mijn denken wellen.
Ik zie nu ààn, het wolkenspel
Verdrijvend in het ijle
Waartusschen 't zonnegoud zoo fel
Dan plots weer komt verwijlen.
En denk aan 't Licht dat immer is
In alle levensmachten
Wat vrede geeft zijn lafenis
Hoe sterken onze krachten.
0 dat ik niet den tijd verdroom
Mijn hart niet laat verkillen,
Maar dat ik tot Uw blijheid koom'
Die levenspijn doet sti ll en.
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ROZEN

De spreidende glans van de bloeiende rozen
Wijd opengevouwen in stralende pracht,
Hergeeft ons den gloed uit het Lichte verkozen
Als één die bezielend de harten verzacht.
0 Geef ons het wijde, het diepe verlangen
Van wat uwe schoonheid zoo teederlijk baart
En laat ons uw bloeiende klaarheid ontvangen
Als scheppend beleven, die grootheid ontwaart.
De bloeiende rozen van wondere weelde
Zij komen uit aarde, tot aarde weerom:
Alzóó trekt het hart naar het innig-gedeelde
En stort het zich uit in het schoone rondom.
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AAN

HET WATER

Aan de spieglende, wieglende strooming verloren
Waar het licht zich weerkaatst in den zonnigen gloed.
En de rust van een uur leidt tot levensverdrooming
Heb ik zwijgend gestaard in den deinenden vloed.
Dan ontroerde mijn hart, naar verteedring verlangend
Van het licht, dat rondom tot het donkere ging,
Al het Toevende vast in zijn glanzen ontvangend
Al het stralende deelend in wijderen kring.
Aan de spieglende, wieglende strooming verloren
Waar het licht zich weerkaatst in den zonnigen gloed
En de rust van een uur leidt tot levensverdrooming
Heeft mijn hart zich gelaafd aan den deinenden vloed.
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JEUGD VERLANGEN
0, droom van Jeugdverlangen
Van toegewijden tijd
Die zong de toekomstzangen
Met stille teederheid.

Hoe klonk in wijde wenken
De roepstem van de kracht
Die in het duurzaam denken
Een vrije vreugde bracht.
En die in tijdsvoltooien
Al meer in 't harte drong,
Die onze ziel deed plooien
Naar wat het leven dwong!
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EINDE VAN DEN DAG
In nachtelijke teederheid verloren
Vervloeit de dagenglans in 't avondlicht
Dan wordt uit wisseling van tijd herboren
De wezensdiepte die ons leven richt.
Dan komt er zuiverheid in het verlangen
De krachten in ons heffen zich spontaan
Een blijde Eenheid heeft het hart bevangen
Dat Al-verbindend kan den droom verstaan.
De schoone droom van innerlijk verwinnen
Die na 't ontwaken zich verwezenlijkt
Die opent alle heerlijkheid van binnen
En Daad verinnigt en vergeestelijkt.
Zoo doet de stille avondvrêe bezinnen....
Onz' oogen, stralend, danken in een lach
0, Nachtl die ons al teederheid doet winnen
Hoe trilt in U het einde van den dag.
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DE É I NE S C HEPPENDE LEVENSMACHT
0 Laat mij dan in koelen nachtwind glijden
En stil de majesteit van glans verstaan
Der ster-bezaaide pracht aan 't hemelwijde
Dat trekt het hart der aarde tot zich aan.
En laat mij dan in mijmering verzonken
De droomen dragen van het eeuwig lied
In diepste schoonheid trillend weggezonken
Het hart ontroerend, dat zijn Meester ziet1
Het eeuwig lied van 't kloppende verlangen
Van 't immer voortgaan naar weer hooger daad
Van teer-bewogen innerlijk ontvangen
Van liefde, die tot meer verdieping gaat.
Dan zal mijn hart getuigenis beleven
Dan zal in stilte heel mijn wezen zijn,
Een deel van al dit eindeloos Gegeven
Van Scheppingswondren, doe ook d'onze zijn. ---
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GENADE

0, U te weten, zuivere genade
In kleinste zucht, in diepsten levensgang
Een sterke kracht, verlichtend de beladen
Te dragen tijd — een stuwing zieledrang.
Een teer geheim, dat als een innig fluistren
Mijn ziel bevangen houdt met zekerheid
Een wonder lied, dat 't innerlijk doet luistren
En 't hart ontroert van volle zaligheid.
Dan komt een blijheid uit dat veilig-voelen
Geluk dat ópwaarts draagt naar hoogsten trans
Een eindeloze kracht die leidt het woelen
En hunkrend wenden tot den blanken glans
Van loutering. — Zie, mijn oogen blinken
In ruimte van die wijde mooglijkheid
Mijn wezen wil in 't troostend licht verzinken
Mijn armen strekkend, — overgaaf bereid.
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SAMENLEVING
I
Wat ons vereent gaat langs gelijke lijnen
Van zieledrang. --• Die openbaring leidt
Gedachten naar éénzelfde punt — Zij schijnen
In daadgeworden samengang verwijd.
En hoog en teeder groeien innigheden
Uit elk van ons. Er is geen heftigheid
Want tusschen die gezegend' openheden
Is rustig al-doorvoelde zekerheid.
Den af te leggen weg waar tijd noch wezen
Een vast verblijven van het zijn bepaalt
Gaan wij in vrijen ernst, door uitgelezen
Bewustheid van ons levensplan bestraald.
Dan eenmaal zal 't vergeestlijkt samenleven
In banen komen, waar geen scheiden is,
Dan zullen wij den overgang beleven
Den stroom bereiken, waar geen stoornis is.
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In onze oogen zal verheuging leven
Een blij gelooven in de zegening
Van onze liefde. Dan zal 't hart beleven
Intens verlangen als een heiliging.
Een stille lach zal onzen mond verteedren
Van binnen is belofte, eindeloos
Wij zu ll en medestaan in de geleedren
Der zoekenden en luistren sprakeloos.
Om dan van levenskracht in ons verzonken
Te spreiden rust. — 0 eindeloze bron
Van lafenis. Uit Uwe veelheid dronken
Wij all en. 't Onweerstaanbaar overwon.
Wie ééns dien blijden zegen heeft verkregen
Herkent in d' ander zelfd' ontvanklijkheid
De samengang zal opwaarts gaand bewegen
Het groote denken tot oneindigheid.
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III
Wij moeten bij het leven liefde geven
Elkaar. Wie dat begint zal zekerlijk
De zuiverheden van het hart beleven
Als rustaanbrengend. — Hoe verwonderlijk.
Doet zachte stemming 't teerst' in ons ontplooien
Hoe wordt beglansd de dag na innigheid
Van liefdedaad. Hoe gaat in ons ontdooien
Al 't hard' en worden wij van druk bevrijd.
0 liefdedaad van mensch tot mensch omwonden
Ontroerend schenkt Gij kracht aan 't eenzaam hart
In U wordt troost en stille vreugd gevonden
Is heeling na gedragen levenssmart.
Wij moeten liefde geven. — Sterk vertrouwen
Zal binden zoekenden in hunnen strijd
Wij vinden dan bij 't innerlijk beschouwen
Den vrede tot den overgang bereid.
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LIEFDE HEEFT GEEN GRENZEN
I
Als ik dan zoekend ben en mijn gedachten
Verwijden zich tot onbegrensden kring
En niets rondom verduistert het verwachten
Dat bloeiend Leeds de zekerheid ontving.
Van nader komen tot het groote Leven
Tot het begrijpen van één enkel hart
Tot zieleschoonheid, die al blank-omgeven
En droevenis én strijdgevoel ontwart.
Dan dringt in mij : dat Liefde heeft geen grenzen
Dat liefde nooit de maat, den tijd bepaalt
Zij in ons komt verheven, in cadansen
Van Eeuwig Rhytme, die haar waarde staalt.
Dat in devotie wij haar kracht beleven
Wel diep-bewust haar groei in ons verstaan
En wij aldus, in 't levensweb geweven
In mild-aandachtig voelen, opengaan.

.
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II
0 Zoekende I Mocht ik U eens omvatten
Ik strek m'n armen uit en reik U toe
Mijn open hart. — Wij willen toch bevatten
Elkaar en niet voorbijgaan, strijdensmoe.
Wij willen toch elkaar de liefde wijzen
Het eenig waardevo ll e. — Zoo natuur
En geest in elke wenteling bewijzen
De openbaring van háár scheppingsuur,
Dan moéten wij toch innerlijk aanvaarden
Haar wezen. Gij kent toch 't hunkren van Uw bloed
En 't branden Uwer oogen, die straf staarden
In nieuwen dag, tot plots de volle vloed
Van liefde's drang, Uw wezen onbevangen
Meetrok in zijnen stroom en Uwe taak
Als vast-bestuurd, met zekerheid omvangen
Bestemde. •-- Drang van 't levenshart, dat waak'.
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III

0, dan te weten krachtig zich en bloeiend
Bereid t' ontwikk'len, wat is voorbestemd
Hoog uit te gaan, een lichtend hart, dat groeiend
Den steun van levensmoeten houdt omklemd.
En zóó te geven heel de zachte weelde
Van liefde, overtreffend alles, ^-- één
Te zijn, te voelen zich, één saamgedeelde
Verheugenis, — met liefde wordend één.
En dan in andre harten aan te treffen
Wat in ons zelf tot openbaring wordt
Ons forscher, vrijer tot elkaar te heffen
Het zelf in groote vreugde uitgestort.
Dan kunnen wij eendrachtig zeker vormen
Een innerlijk geheel. De liefde's kracht
In ons, in all en zal wat komt hervormen
Tot meer volkomenheid, altijd verwacht.
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IV
Een innerlijk geheel, in elk, te samen
Omvattend levensschoonheid, levensgroei
Verbindend onze zielen, — zij vernamen
Den levensdrang, den zin in eersten bloei.
Zij werden meer gevormd, versterkt herboren
Als nieuwe bloesems aan één zelfden boom
Die immer bloeit al schooner. Nooit verloren
Gaat zijne pracht, hij leeft z'n scheppingsdroom.
En onze zielen, ópwaarts gaand en rijpend
In nieuwe dagen van een nieuw getij,
Zoo elk ontwakend meegevoel begrijpend
Dat lichter maakt, en geestlijk levensvrij, —
Aanvaarden elk gebeuren, elk ontvangen
Zij wijken niet, niets wat den bloei verstoort
0, Macht van Liefde, Liefde onbevangen
Zet Gij in ons Uw onbegrensdheid voort 1
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AVOND IN EEN KLEINE PLAATS
(ZIERIKZEE)
De nauwe straatjes liggen nu verlaten,
De avond spreidt de stilte, teer en zacht,
Wij zullen 't storend-klinkend stappen laten,
En meegenieten zilvren mane-nacht.
De grillig-oude dakenreien steken
Als silhouetten tegen 't nachtruim af,
Een kleine straatlantaarn, 'n levend teeken
Verlicht het vierkant plein, schijnt flauwtjes af.
De haven ligt in 't kalme licht te droomen,
Wij wandlen langzaam naar het havenhoofd,
Het woelig water van de Zeeuwsche stroomen,
Is rustig nu, het branden uitgedoofd.
En bij het keeren naar de stille straten,
Langs d'ouden havendijk, in droomennacht,
Vergeten wij een enkel woord te praten,
Wij leven mee die schoone oude pracht.
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STOFFELIJK SCHEIDEN
0 Geest, 0 Bron. Verleen mijn brandend' oogen
Verzachting. 't Leed schrijnt fel aan 't strijdend hart
Al leeft het diep-bewust wel vreugd' bewogen
Om wat het leven bracht, toch is er smart.
O Moetend Leed, dat uit het volle leven
Ons hart beroert door Eeuwge Levensmacht
Gij dwingt ons stil te staan bij het beleven
En machteloos te weten eigen kracht.
0 Laat mijn hart het stoff'lijk scheiden dragen
En langzaam overwinnen menschlijk leed
Het Godd'lijk Licht, de wijding aller dagen
Beschijnt ook déze wonde, snerpend wreed.
En laat mij dan dit nieuw verlies herleiden
Tot meer verinniging, tot dieper rust,
Dat 't nieuw ontwaken, na 't vergeestlijkt lijden
Ontsluit mijn Wezen, Uwe Kracht bewust.
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VERVULLING

VAN VERWACHTING
I

Aan U, 0 Geest zal ik mij altoos laven
Mijn ziel verlangt de bron van innigheid
Dan voel ik mij als in een stille haven
Geland na storm. — 0 troost der veiligheid.
Zoo laat mijn hunkrend hart zijn liefde dragen
In dag van vreugde na bevrediging
Van een verwachting. 0 de vele vragen
Die wellen op uit zulke zegening.
Want de vervulling van verwachting flonkert
Als vaste ster in 't heldre hemellicht
Zij blijft. — Niets dat haar blanken schijn verdonkert
Zelfs achter wolken weten wij haar licht.
En al wat wereldmacht ons lot verduistert
Opstandig tornt aan wat de ziel verheft
Gaat onder als in rust mijn ziel beluistert
Den rijken Geest, die 't werklijk Wezen treft.
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II

De vele vragen die dan immer komen
Als nieuw begin weer voor het volgend doel
En mij aldus verheffen naar de zoomen
Van denkend leven, vormen mijn gevoel.
Dat onverzaadbaar blijft verlangen zachte
Ontroering. --• 0 die lichte sfeer van stil
Begrijpen, na vervulling van verwachten,
Omgevend 't Opperst Zijn, den levenswil.
Hoe zuiver is dit zegenend ontvangen
Dat zeldzaam 's menschen wakend hart beroert
Het is een blanke pracht. En blijde zangen
Weerklinken, diep gebeuren, dat ontroert.
De dagen gaan nu vreugde-schoon verzinken
Ik voel mijn dichter bij de levensbron,
En zie den luister van het leven blinken
Als stralen aan den wijden horizon.
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III
Dan eindelijk te weten 't lang verbeide
Verhoord en 't innerlijk van vrees bevrijd
Den weg te zien die uit de nieuwe tijden
Het hart verbindt aan wat tot vreugde leidt.
Dit is geluk, dit komen tot verlangen
Naar verheffing. Het is de zekerheid
Dat éénmaal al het lijden zal ontvangen
De kracht, tot levensmoed, tot openheid.
Mijn hart vindt in de klaarheid van dit weten
Zijn heerlijkheid. 0 strak gespannen nacht
Van zware droomen --- en het ongeweten
Verlangen, dat zoo sterk verwachten bracht.
Hoe vallen weg de schaduwen, de glansen
Verspreiden zich alom en in het licht
Dat innig gloeit aan alle levenstransen
Wordt 't onbegrensd verwachten opgericht.
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IV

In eenzaamheid wordt het geluk geboren
Dat in het diepste zelf zijn klaarheid vindt
Daar leeft verwachting als een gouden gloren
In vroegen ochtendstond. — Hoe innig bindt
Die klaarheid zijne diepten aan de zielen
Die zoeken elkaar. 0, onbewuste daad
Van stil vertrouwen. Weifelingen vielen
Van dezen af. — Het wereldsche vergaat.
In eenzaamheid komt het geluk beleiden
Dat in het Wezen zelf vervulling leeft
Dat in onmeetlijkheid van alle tijden
Eén drang, één lied, in al het zoeken beeft.
Eén drang naar hooger op en in dit weten
Vindt elk verwachten zijn bevrediging
Hoe ook de weg, voor ieder afgemeten,
Den top bereikt, — voor elk is zegening.
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ROEPINGSDRANG
I
Verlangen is het onbewust ontwaken
Der jeugd, 't is onbepaald nog, onvolgroeid
Rondom en overal, een stil genaken
Tot hooger Zijn, dat heel het Wezen boeit.
Nog is er schuchterheid, een aarzlend nemen
Van wat uit 't Groote zuiver durend dringt
Verlangen doet het kleine ons ontnemen
Wanneer het plots bewust tot luistren dwingt.
Dit schuchter-komen tot het eerst aanvaarden
Van wat verlangens-schoonheid openbaart
Bestempelt jeugdontplooiing. Uit hààr waarden
Die 't hoogste raken, wordt de Kracht vergaard.
En als de zielen eenmaal openbreken
Het groot verlangen ook in hen breekt uit
0, dan te weten innerlijk gebeuren
Als roepingsdrang, die spreekt van binnen uit.
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II

De roepingsdrang in zijn oneindig vragen
Laat ons niet los, zoo wij in sterk verlangen
Idealen dragen
Bereid beluistren.
Verwantschap door gelijke levensgangen.
Doch roepingsdrang is meer, daar weergeboren
Geëischt wordt 't Zelf, zijn strijd, zijn kracht, zijn zinnen,
En niets mag vallen buiten 't toebehooren. —
Wij groeien op, uit 's Waarheids gaaf ontginnen.
Wij groeien op, terwijl rondom het leven
Ons met zijn diepte nader gaat verbinden
En wij in aandachtswil naar 't Hoogre streven
Dat ons het zuiver richtingsplan doet vinden.
0, dan het streven in ons zelf te sterken
Het oog te heffen naar het stralend lichten
Van Eeuwigheid. — En zóó intens te werken
Aan voortgang, aan den bouw, het immer richten.
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III

0

kon 'k 't zoekend luistren dan verklanken
Dat meer en meer aan klaarheid overtreft
De rede. 't Houdt mij vast als fijne ranken
Die moéten hechten zich aan wat hen treft.
Ik kan het zoekend luistren slechts verkonden
Door, wat mijn ziel hoort in het wijde lied
Nieuw uit te spreken. 't Heeft mij dus verbonden
Aan 't volstrekte, wat zijn Wezen biedt.
Het is een eeuwig gaan, een immer klaatren
Dat rhythmisch melodie en zin vertolkt
Het is als deining van de breede waatren
Der groote stroomen, — als een lucht ontwolkt.
Het is een opgaan in de hooge sferen
Een stil gepeinzen in het morgenrood
Het is verdieping, eindeloos bekeeren
Het is geloof aan drang, — bewezen groot.
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IV
Geloof aan drang, de stuwkracht van het leven
Mysterie, die mij wakend strijden laat,
Nooit heeft het volgen van het in-beleven
Het luistren naar den drang berouwd, geschaad.
Want in het luistren ligt geluk besloten
Niets kan ontnemen wat mijn hart doortrilt
Zoo ik het doel aanvaard van 't al-ontsloten
Verheffing, geestdrift, die mijn honger stilt.
Mijn hart heeft in het luisteren beleden
Dat hoogst geluk ligt in Oneindigheid
Dat hoogst geluk niet is van uren, 't heden
Maar van altijd, een deel van Eeuwigheid.
Die zekerheid doet nieuwen groei verwachten
Want rondom zaaien wij. --- En nieuwe oogst
En nieuwe tijd verdiepen Waarheids-krachten. —
0, drang, die voortgang wil, den weg naar 't Hoogst'.
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V
Zal dan het immer voortgaan, 't rustloos streven
Het hart versterken in zijn liefdesmacht
't bewust omgeven
En zal het teerst gevoel,
Van licht, — ons vormen tot een nieuw geslacht?
Dat beter, meer doorleefd, in fier bekennen
Het bindend lot van alle leven zoekt
Dat wel oprecht met vreugde wil erkennen
Gebod, — uit 't zuiverst innerlijk geboekt.
Zal 't zoo den weg naar levensdiepte wijzen
Naar innigheid, verzachting, levensmoed
En dus 't Geloof aan medebouw bewijzen
Waar tijd, een schoone poos, ons leven doet.
0, Geest, die levenswaarden doet verhoogen
En teeder glanst uit 't open stralend oog,
Dat wakend is. — Gij schept de wijde togen
Van levensbouw, die reikt gekroond omhoog.
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C ONTA CT
I
Toen ik in andre oogen 't licht herkende
Dat uitstraalt als een gouden zonnegloed,
Kwam vreugd' in mij om dit zoo welbekende
Dat Ook mijn wezen bindt aan Levensbloed.
Gedachten, na dit mild-ontdekte, kwamen
't Gevoel beheerschen, dat zich gevend dacht
Spontaan, reeds enkel innig, al te samen
Zich voelend één, in teer ontwaakte pracht.
Soms, mooist geluk wordt door 't verstand gebroken
Wat niet ontstaat, niet leeft, van binnen uit
Als wij ontwijken 't licht, dat toch ontstoken
Ons in zijn heerlijkheid, zijn glans omsluit.
Maar als de drang in ons, een blijvend wroeten
Ons luistren doet, naar zegenrijk gezang
Dan komt plots overtuiging, dat wij moéten
Een overgaaf, bedwelmend in haar gang.
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Het innigst zijn, dat menschen kunnen vinden
Ligt wel omsloten in hun oogopslag,
Waar zuiverheid, geluk hun harten binden
En eeuwen zinken weg in open lach.
0 Smart, 0 vreugd wat opperst is verborgen
Hoe geven wij ons zelf als waarheid dringt
Dan zwijgt de kill e stem, wordt al geborgen
Wat menschlijk zwak, wat niet tot Grootheid dwingt.
En als wij oog in oog ons dan ontleden
Wij dieper blikken in ons groeiend zelf
Wij voelen 't lichtend trillen onzer leden
En elk zich geeft aan d'ander, elk zich zelf.
Dan komt doorstralen nameloos verlangen
Ons eenzaam hart, dat beeft van teederheid
En worden wij door komend leed bevangen,
0, ééns te moeten scheiden van den tijd.
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0, ééns dit al-doorleefde te verlaten
Die groei rondom, die ook in ons bouwt voort
Dat wat gestadig leeft, te moeten laten
In weet van blijven, doorgaand ongestoord.
De groei der steden, kunsten, 't nieuw-ontdekken,
De zin der volken, of ooit vrede komt?
Al wat in ons belangstelling doet wekken
Te weten dit, dit al voor ons verstomt!
Doet in mijn hart soms snellen omkeer leven
Dan wend ik af mij zelf van wereldkracht
Van wereldtrots, zijn wording, zijn herleving
Van al wat is uit groote Aardsche macht.
En blijft het uitzien naar het Eeuwigschenken
Welk kleinste deel is meer dan wereldsch loon
Eenvoudig zal, uit 't algemeene, wenken
De daad, die schept, verdiepend wereldsch-schoon.
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Als overgave komt, o teer beschouwen
Wat voorbestemd ons wezen reeds doorstroomt
Dan zal natuur en geest uit zich ontvouwen,
Al heerlijk leven, wat voor kleinheid schroomt.
Het raken onzer harten zal ontroeren
Wat nauw als levend mensch te dragen is,
Natuur vereend zal schokkend ons beroeren
Ons zelf verlossend uit geheimenis.
0 slechts die moog'lijkheid te overdenken
Omsluierd nog, met wat opheffing wacht,
Brengt zaligheid, verdieping in 't bedenken
Der vreugde, die verglijdt in weemoedsnacht
Dit zal dan zijn de droom, het wonderbare,
Ontplooiing van de ziel tot ander Zijn
Contact dat zeldzaam licht zal openbaren
Als zielen zoeken zelfde Levenslijn.
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Wanneer het nieuwe in de ijle sferen
Van pracht-belichten fijnen lentedag,
Uit levensdiepte eigen schoon doet keeren,
Naar buiten uit, met aldoorleefd ontzag!
Wanneer met innigheid van eigen zangen
De roepingsdrang zijn levenswet stort uit
En door dit nieuw-beleven wordt ontvangen
Wat uit het zacht-vertrouwde sterk ontspruit I
Dan zal ontwaken uit verzonken droomen
Die stil mij voerden door den lijdenstijd
Het ééns-verwachte, klaar uit 't Al gekomen
Mijn Wezen nemen in zijn veiligheid.
En zal ik aandachtsvol, in dank verloren
Het ééns-verwachte, Geestesmacht, verstaan
Beleeft mijn hart in zuiverheid herboren
De gloed en kracht, die tot het Hooge gaan.
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VI
Herboren met een nieuw-vergroot vertrouwen
Uit tijd, die 't Zelf bewogendheid bracht aan
Die leerde uit den levensstrijd te bouwen
Aan 't wezensdoel, de kern van het bestaan
Zal ik in 't nieuwe kleed van eigen weelde
Mij dankend geven aan Oneindigheid
Verbindend ziel aan ziel in diep-gedeelde
Vervoering van elkanders openheid

Oneindigheid, hoe kan mijn ziel thans voelen
De macht, die geest, natuur beheerscht. — Het is
Beginsel in het groot en gaaf bedoelen
Dat al wat tot U komt gewonnen is.
Dat al wie zoekt in eenzaamheidsverlangen
In vrijheidszin, gelouterd door den tijd
De levenskracht verinnigd zal ontvangen
Wat dus herboren tot meer liefde leidt.
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In eenzaamheid de schaduwen verglijden
De levenskracht stroomt sterker door mijn bloed
Ik leef de uren, die mijn zinnen wijden
In zaligheid, in aldoorleefden gloed.

Ontroering stilt mijn onverzadigd vragen
Dat immer opwelt uit den zielegroei
Ontroering brengt in snellen gang der dagen
De rustmomenten ,— ongerepten bloei.
En in de daad die uit ontroeringsdroomen
Als sterkend, stralend Zijn geboren is,
Terwijl het fiere, in het openkomen
Zijn wijding vindt in wat ontvangen is,
Ligt heel omsloten hoe de krachten stijgen
Hoe geest, natuur mij voert tot werklijkheid
Hoe 't uur van meest geluk, van eigen zwijgen
Mij begenadigt in mijn eenzaamheid.
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INNERLIJK STRIJDEN
Van alle worst'ling eischt het zielelijden,
Verlangen naar volmaaktheid, grootste kracht,
Want telkens voel ik, heviger het strijden,
Mijn onvolmaaktheid, die ik kleiner dacht.
Daar bloeit voor mij uit eigen heftig leven,
Het weten van vertroosting, lavend mild,
Dat mij én moed én wil opnieuw zal geven,
Mijn hong'ren naar den klaren Vrede stilt.
Dan voel ik, dat, al wat in mij opstandig,
Soms door de he ft igheid mijn rust verstoort,
Mij voert naar 't lichte blije, naar 't bestendig'
Van 't mij-vertrouwde, dat mijn ziel stuwt voort.
Dan draag ik nieuwe krachten, nieuwe zinnen,
Ontwaking na den weer-doorleefden strijd
En zal ik, onvolmaakt, de waarheid winnen, —
0, Macht van 't Leven, Onvolprezenheid!
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NOODLOTSGANG
Terwijl toch harten hunkren naar elkander
Al zijn gescheiden zij door noodlotsgang
Wordt soms geluk van één, de troost der ander
Die geeft zich over aan den levensdrang.
Want niets kan tegenhouden levenswetten
Wat waarheid wordt, is reeds in kiem ontstaan
Al weren wij bewust. Wie kan beletten
Wat scheppersmacht in onze ziel heft aan?
0, Liefde. Leed zal fell er zijn naar mate,
Verlangen zwaarder wordt. --- Beslotenheid
Door eigen wil verbreekt verwachten. Late
Mijn hart verg lijden in Uw openheid.
Dan zal het Wezen van het zielelijden
Dat los zich scheurt van menschelijke Macht
Zijn diepte voelen. Wordt het moeizaam scheiden
Door Noodlot's wil een vinden, ál^verzacht.

71

WA CHTEN
Al het leven, dat in smart geboren
Toch door Eeuwigheid z'n vreugde vindt
Weet in Liefde's wachten zich herboren,
Nieuwe Horizon, die verten wint.
Wachten op wat Liefde heeft besloten
Uit den droomnacht der oneindigheid
Maakt wat in ons zelf nog ligt omsloten
Tot verlangen, tot een zaligheid,
Zwijgend wachten. — Woorden zouden breken
Wat één oogopslag verdiepen doet,
Heerlijkheid zal dan z'n gloed ontsteken
Waar bereid de ziel ontvangen móét.
Eens zal zoo de liefde's drang verzinken
Al-vergeestelijkt in levensstrijd,
Ongerept zal dan de Uitkomst blinken,
Van Belofte in den Wachtenstijd.
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NIEUW LEVEN

Geluksgevoel, dat opwelt uit het Wezen,
Een teederheid van worden, sterk van groei
Komt nader tot Natuur, de kern gerezen,
Die schept ontvanklijkheid voor nieuwen bloei,
Ja, Nieuwe Bloei 1 Dan zal de Geest herleven
Het hart voelt vastheid na zijn twijfeling
En uit de diepe Rust van dit beleven
Komt pijnlijk-innig de bevrediging.
Eén oogenblik van rusten geeft genadig
Bezonkenheid van waarlijk levend Zijn
Men voelt den groei der Aarde, die gestadig
Vernieuwing brengt, al volgt ook zij haar lijn.
Nieuw Leven roept als uit den Nacht herrezen
De kracht, die 't Wonder in zich zelf ontdekt
Zooals na Winter Lente komt verrezen
Die 't slapend leven uit zijn schuilplaats wekt.
Nieuw Leven. — Woorden kunnen niet verklaren
Van wat in ons tot Vreugde-trilling wordt,
Doch in de Levens-Wet, die wij ontwaren,
Houdt ons Natuur met zekerheid omgord.
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VAN HART TOT HART
In mij, tot mij komen beelden glijden,
Die van waarheid, stille kracht belijden,
Troost, die 't leven biedt. — 0, 't Onbewuste
Brengt meer echtheid, dan het streng-bewuste,
Wat spontaan gedachten doet ontroeren,
Wil de Geest, het levensdeel beroeren.
Nemen wij dan aan, om niet te vragen
Naar 't waartoe, als 't blanke Licht komt dagen.
't Is niet enkel het eenvoudig wegen
Onzer daden. Maar vooral 't bewegen
Innerlijk gebeuren. Wat w' ontvangen,
Opperst deel van Euwigheidsverlangen.
Eenzaam is het hart, om zich te wenden
Vrijelijk naar drang van 't Ongekende,
Onverwachts dan glorend. Openbaren
Van de harten, die 't Licht vergaren.
't Is een openbreken als van duister
Dat in fellen gloed wordt tot een luister
Hart tot Hart. Den wijden dag doordringend
Met één klank, éénzelfde Macht bezingend.
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Welk uitbundigheid na het Verhooren,
Zochten wij niet immer 't Uitverkoren?
Hart tot Hart. 0 Levensmacht. Wij wenden
Aandacht, Al-verbeiden naar 't Herkende.
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ZONNESCHIJN

Hoe zal ik dan deez' schoonen morgen vieren,
Van enkel zonneschijn en jubeling,
De onvermoeide vogels tierelieren,
Er stroomt een zaal'ge kracht van loutering.
Het frissche groen staat wijd, wijd uit te pralen,
Een fantasie van tinten boeit het oog,
De boomgin vangen 6p de lichte stralen,
Een onbewust bewegen naar omhoog.
Het hart geniet in mildelijk ontvangen,
Het groote licht dringt door tot 't innerlijk,
Het heeft des levens adem al bevangen,
't Beroert de wakenden gestadiglijk.
Zal dan het hart den warmen gloed weergeven,
Een glimlach toovren op het stil gelaat,
Mijn stem van innige ontroering beven,
Wanneer dit schoon-beleven met mij gaat?
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DE NA C HT
Zoo weergaloos van vreemde visioenen,
Van stil gepeins, geheimnisvolle macht,
Van droomen onbewust in legioenen,
Doordringend 't levend Zijn: Zóó is de nacht.
0, Rijke Macht, aantrekk'lijk door Uw diepte,
Wij schrijden in den gloed van blanken schijn,
Alsof geen wind, geen storm ons Zijn ooit zwiepte,
Alsof wij niet voor kort, a f banklijk zijn.
Gij nacht der droomen, schoon is het verzinken,
Het laten gaan in Uwe teederheid,
Die veilig toch, tenslotte doet bezinken,
In ons, 't vertrouwen in een eeuwigheid.
De nacht des levens na het vo ll e dagen,
De nacht, waarna geen nieuwe dag meer komt,
Wil slechts de ziel, geen menschlijk-zwakke vragen,
Een blij verheffen, als het hart verstomt.
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INNERLIJKE STEM
De stem in mij, een drang naar hooger streven,
Is deel van 't Eéne, dat geen tijden kent,
Ik voel de vaste Macht, die aangeheven,
Mijn Ziel, aan 't volgen dezer Roepstem went;
De stem in mij. 0, Laat mijn hart doortasten
Het teeder weefsel, dat des menschen wordt,
Ik wil het Zijn in al zijn leed betasten
Geen krachtloos Wanklen, dat tot slapheid wordt.
De stem in mij. — 0, Laat mij immer luistren,
Er wordt geen hechter zaligheid vergaard,
Slechts dit te weten: Wat 't Bestaan verduistre,
Die stem blijft helder; 't volgen, 't strijden waard.
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VAN BINNEN UIT
Van binnen uit moet 't ware Leven groeien,
Een staag vermeerdren, dat geen grenzen kent,
Een zich ontrukken aan de slaafsche boeien,
Een Groei, die zich tot Heilig Dringen wendt.
Van binnen uit moet 't Leven zich ontplooien,
Z'n krachten spreiden uit in breede lijn,
Het klare Licht zal 't worstlend denken tooien,
Met glans en gloed, tot Al-bevredigd zijn.
Van binnen uit herscheppen wij het Leven,
De schoonheid, die in ieder wezen is,
Wij dragen voort dat wondere Gegeven,
De levensglorie, die oneindig is. —
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1VIENSCHLIJKHEID
Ik zou nu willen weenen aan een hart,
Dat lief mij heeft, in droomverloren nacht,
De zwakheid, die het Sterke in mij tart,
Heeft toegewijde overgaaf gedacht.
Zooals Natuur verlangt na heftigheid,
Na wilden storm, een stille zuiverheid,
Zoo smacht ook mijn natuur naar teederheid,
Een innig rusten na den strijdenstijd.
0, zoo al teer te zijn. Daarna te gaan
Verruimd den levensweg van allen dag.
Te weten ergens veilig een verstaan,
Wat lieve woorden, teederheid, een lach 1
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NATUUR (NAJAAR)
Nu wil ik langs de paden gaan,
Die dwars den Hout doorbanen,
En dwalen in den zoeten waan,
Van eindeloze lanen.
Dan voelt m'n Hart Natuur alom,
De hooge boomen zwijgen,
Er heerscht een groote rust rondom,
Tot in de kleinste twijgen.
De blaadren liggen nu ter neer,
In gelig-bruine verven,
Er zijn geen levenssappen meer,
't Is een noodwendig sterven.
Ik ga de paden stiller voort,
En voel mij vreemd bevangen,
0, dat mijn Hart dit zwijgen hoort,
Dit Ware mag ontvangen.
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SCHOONHEIDSDROOMEN
Ik droom van droomen, die geboren zijn,
Als gulden stroomen, na den blanken schijn,
Van manelicht.
Als vreugdezangen, met den warmen klank
Van in-verlangen, na den stillen dank
Diep uit gericht.
Ik droom van droomen, door de levenskracht
Tot mij gekomen. Grenzeloze Pracht
Van levenslicht.
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'T MOET AL VOORBIJ
0, Kloppend Hart, ik voel in U het Leven,
Den Rhythmus, die mij bindt aan Eeuwigheid,
Het wordt zoo wijd in mij na dit beleven,
Zoo wijd van licht, van zeere dankbaarheid.
Met eiken klank, met elk ontroerend luistren,
Benader Ik het innigst levensdeel,
Er kan geen leed het blijvend Licht verduistren,
Het Licht der Eeuwen geeft zijn kracht geheel.
De dagen glijden weg. De stille nachten,
Als in een vluchtig wentelen vergaan, —
En dieper in mij dringen de gedachten,
't Moet Al voorbij, .... een immer verdergaan....
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HERFST

De tuin staat nog in laten bloei te pronken,
De Schoonheid leeft in elke bloemenpracht,
Zij ligt in stille mijmering verzonken,
Tot komt de tijd van eersten stormennacht.
Nog staan de slanke stengels hooggedragen
In heerlijkheid der rijpe aardedracht,
Er is de weemoed in deez' najaarsdagen
Van komend scheiden, inner lijk verwacht.
Zoo al 't beschouwen van dit laatst opbloeien,
Dit weeldrig zijn nog in het stervensuur,
Dit alles geven in een zuiverst groeien,
Van onverstoord geluk, tot versten duur,
Doet onze menschlijkheid ten voile boeien,
Wij zien opnieuw het Wonder der Natuur.
1930
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