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Eerste deel
OP 'T KRUISPUNT VAN DEN WERELDKRUISWEG, DIEN HET VERLANGEN DER VOLKEN
EEUWIG OP EN AFGAAT, STAAT, GROOT EN EENZAAM: HET KRUIS; EN AAN DEN
VOET VAN HET KRUIS, SINT JAN, HERAUT DER LIEFDE. ALS HIJ BEGINT TE SPREKEN,
NADEREN UIT DE VIER WINDSTREKEN, TWEE AAN TWEE DE 4 VERKEERSAGENTEN
TEN GOEDE EN DE VIER VERKEERSAGENTEN TEN KWADE EN STELLEN ZICH, EEN
GOEDE NAAST EEN KWADE GEEST, OP DE VIER HOEKEN DER WEGEN OP. LATER
DE KRUISDRAGENDE KERK - PAUS, KARDINALEN, BISSCHOPPEN.
DE VIER ENGELEN TEN GOEDE ZIJN IN WITTE KLEEREN. DE VIER GEESTEN TEN
KWADE ZIJN LUCIFER (IN ZWART) KRITIEK (IN GRIJS) HOOGMOED (IN ROOD) EN
ZINGENOT (IN GROEN).

HERAUT:
In den aanvang was het Leven
en het Leven was bij God:
dit was in den aanvang, even:
God en Mensch en één gebod;
één in adem en genade,
God en Mensch in één gebaar:
eeuwig langs de groene paden
van hetzelfde groene jaar!
In de wereld kwam de zonde,
en de wereld nam haar aan,
en het Leven werd geschonden
en de Menschheid ging haar baan.
Maar een vèr en vurig teeken
tusschen tijd en eeuwigheid:
Nacht betrok de witte weken
van deez' hooge bruilofts-tijd.
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En toen hoop op heil verdorde
is de liefde in bloei gegaan:
‘EN HET WOORD IS VLEESCH GEWORDEN’
en een deel van òns bestaan:
Uit een somber, groot verleden,
met de Dood tot bittre spijs,
keert de Menschheid uit het Eden
weer terug naar 't Paradijs.
HERAUT EN ENGELEN TEN GOEDE:
Christus Jezus, Licht der Volken
Op den weg naar 't Paradijs
zend hun teekens, tongen, tolken;
Christus, Licht der Wereld, rijs!
dat zij 't woord, dat wij ontvangen
luid verkonden, wijd en zijd
aan wie uitzien vol verlangen
naar zijn Heil en Heerlijkheid.
Wondre Visch en Visscher tevens
zend Uw Kerk en ware Bruid
nogmaals in de zee des Levens
tot zoo'n rijke vischvangst uit;
laat nog eens dat heil gebeuren,
maak ons Visscher, nog eens blij:
laat nog eens de netten scheuren..
Christus, Jezus! - sta ons bij!
THANS VERSCHIJNT DE KRUISDRAGENDE KERK EN NADERT ZINGEND 'T ‘VEXILLA REGIS’.

HERAUT:
Laat ons bidden, zeer geliefden, voor de Kerke
Gods!
ENGELEN TEN GOEDE EN TOESCHOUWEND VOLK:
Buigen wij de knieën!
HERAUT:

Staat op!
Almachtige, eeuwige God, die Uwe glorie aan alle
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volken in Christus geopenbaard hebt; bewaak het werk van Uwe barmhartigheid,
opdat Uwe Kerk over de gansche aarde verspreid, door een standvastig geloof in de
belijdenis van Uw Naam moge volharden. Door Jezus Christus, onzen Heer.
ALLEN:
Amen.
PAUS:
Mijn hart van rouw moet breken
als ik U aanschouw vol schroom:
O heilig Hout, O Teeken,
O glorie-volle Boom
waaraan voor àlle rassen
in nood en groote pijn
de lieve Vrucht wou wassen
tot aller Medicijn.
HERAUT:

Laat ons bidden voor onzen Heiligen Vader, Paus Pius XI.
ALLEN:
Buigen wij de knieën!
HERAUT:

Staat op!
Almachtige, eeuwige God, op wiens oordeel alles rust, zie genadig neder op onze
gebeden en bewaar in Uwe goedheid den Opperherder, voor ons volk uitgekozen;
opdat het Christenvolk, dat door Uwe leiding bestuurd wordt, onder zulk een
Opperpriester in verdiensten van geloof moge aangroeien. Door onzen Heer Jezus,
Christus.
ALLEN:
Amen.
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PAUS:
Uw last, ô Hout, is zoet en licht:
ik màg mij niet beklagen!
maar de angst der volken, dàt gezicht
Gòds dorst naar hen, hùn dorst naar licht
Dit, lieve Last, is Uw gewicht....
Dàt kruis is zwaar te dragen!
Laat ons daarom bidden voor de heidenen!
ALLEN:
Buigen wij de knieën.
PAUS:

Staat op!
Almachtige, eeuwige God, die niet den dood des zondaars maar altijd hun leven
wenscht, aanvaard goedgunstig onze bede en verlos hen van den afgodendienst en
neem hen op in Uwe Kerk, tot lof en glorie Uws Naams. Door Jezus Christus onzen
Heer.
ALLEN:
Amen.
DE HERAUT LEEST UIT DE PROFETIE VAN ISAIAS OVER DE BEKEERING DER HEIDENEN.
ONDERWIJL NADERT HET OOSTEN: (INDIE, IN DE PERSOON VAN GHANDI; CHINA, IN DIE
VAN LI-WANG EN JAPAN, IN DIE VAN SAITO) HET KRUIS. DEZE VERBEELDEN DE DRIE
WIJZEN OP ZOEK NAAR HET LICHT DER WERELD.

HERAUT:
Allen die dorst lijdt, komt tot de wateren!
Zie tot getuige voor de volkeren heb ik Hem gesteld, tot leider en
Leeraar voor de heidenen.
('T OOSTEN NADERT)
Zie een volk, dat gij niet kent, zult gij roepen en
de natiën, die U niet kenden, zullen tot U snellen.
Zoekt den Heer, nu Hij zich laat vìnden.....
Roept Hem aan, nu Hij is nabij!
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OOSTEN:
Wij zijn de drie Wijzen, wij zoeken het ver,
wij dwalen en reizen weer achter de ster
de ster is verloren - of was zij een waan?
maar het Licht is geboren en opgegaan!
In weedom gevangen en donkere waan
wie wijst ons verlangen, Lichts bloeiende baan?
wij dwalen als blinden en zoeken het ver....
Wie helpt ons Licht vinden?.....
LUCIFER:
Lucifer!!!
OOSTEN:
Wellicht dat dit teeken de weg ons wijst
waar het Licht ter verlossing der volken rijst!
KERK (zingend):
ECCE LIGNUM CRUCIS IN QUO SALUS MUNDI PEPENDIT.
HET OOSTEN AANBIDT HET KRUIS NIET, MAAR BESPOT IN TWEE KOREN HET HOUT, DAT
HEN EEN SCHANDE EN ERGERNIS IS.

EERSTE KOOR:
Wie zag ergens boom zóó kaal!
zoo'n zoete Vrucht droeg zulk een paal?!
TWEEDE KOOR:
Het Heil der wereld aan een tak:
Bah, daarvoor is ons brein te zwak.
EERSTE KOOR:
Wij wenden ons af en keeren weerom:
de paal is kaal en het teeken stom!
TWEEDE KOOR:
Hij draagt geen blad, geen enkele bloem:
Van zulk een boom valt luttel roem.
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KERK:
Van het Hout zal God Regeeren!
Kinderen gaat..... om weer te keeren.
OOSTEN:
Naar dien bladerloozen Ceder?
KERK:
Kinderen, morgen komt gij weder.
OOSTEN:
Liever duizend duisternissen
dan deez' duivelsche ergernissen!
KERK:
Kinderen, ééns vondt gij de Kribbe
morgen vindt gij wel het kruis
en door beiden: kruis en kribbe
wel het Licht en het Vaderhuis.
OOSTEN:
Dwaas is deze takelpaal,
dwazer uw orakeltaal.
KERK:
Kruis en Kribbe zijn het Hout....
OOSTEN:
Door een timmerman gebouwd,
die zich doet als God vereeren.....
KERK:
Van het Hout zal God regeeren!
OOSTEN:
Die zich zelf als God beschouwt!
KERK:
Kinderen, morgen keert gij weder!
OOSTEN:
Naar het woud, niet naar den Ceder!
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KERK:
En met wierook, myrrhe en goud.....
OOSTEN (afwisselend):
Wij zijn de drie Wijzen, wij zoeken het ver
Wij dwalen en reizen weer achter de ster;
Wij reizen van 't een in 't ander verschiet:
en vinden niet! en vinden niet!
TERWIJL HET OOSTEN AFTREKT, NADERT HET ZUIDEN, (DIT IS AFRIKA) HET KRUIS, IN
DE GESTALTE VAN DE KONINGIN VAN SABA, DIE OP ZOEK IS NAAR DE WARE WIJSHEID,
NAAR SALOMON.
HERAUT LEEST UIT BARUCH OVER DE WIJSHEID.

HERAUT:

Wie vond de woonstee der Wijsheid? en wie trad hare schatkamers binnen? Waar
zijn de vorsten der Volken en die heerschen over de wilde dieren, die op de aarde
zijn: die spelen met de vogelen des hemels, die zilver opstapelen en goud, waarop
de menschen betrouwen?
ZUIDEN:
Van schoonheid kreeg ik een groot deel
en van schatten allerhande maar schoonheid en schatten zijn niet veel en ijdel in menschenhanden.
GEVOLG:
Alleen die op aarde de Wijsheid vindt
die is een begenadigd menschenkind!
ZUIDEN:
Mijn armen vol van ivoor en goud,
mijn donkre hart vol wonden.....
ik heb mijn glorie gansch aanschouwd
En heb haar valsch bevonden! -
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GEVOLG:
Zoo menig schoon, gedroomd geluk
viel broos aan onze voeten stuk....
ZUIDEN:
De geur van mijn kleed heeft mij misleid,
ik ben bedrogen, bedrogen! want alles op aarde is ijdelheid
en schijn en bedrog der oogen.....
GEVOLG:
Geen zand is zoo dorstig, geen wind zóó dor:
ik roep mijn keel om de Wijsheid schor!
ZUIDEN:
Ach, vond ik die ééne zoet-water-bron:
mijn heerlijkheid, mijn Salomon!
GEVOLG:
Volmaakt begrip is volmaakte Liefde
de Zon is licht en het Licht is zon!
ZUIDEN:
Ach vond ik de Wijsheid, dan vond ik de Liefde:
Ach, vond ik het water, dan vond ik de Bron!
GEVOLG:
Westwaarts naar de zee, Oostwaarts naar de zon:
Wij zoeken hen beiden in Salomon!
ZUIDEN:
Wellicht dat dit teeken de weg ons toont
Waar Salomo en de Wijsheid woont.
KERK:
Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit!
ZUIDEN:
Ik zoek naar de Wijsheid, ik ben wel verkeerd
ik ben waar de Dwaasheid de dwazen beleert!.....
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KERK:
Toch vindt gij hier, kind, wat gij zoeken kwaamt
de Dwaasheid die álle Wijsheid beschaamt!
ZUIDEN:
Gij zet de dingen wel schoon op hun kop.
KERK:
Dit is, in hun orde, de hoogste top.....
ZUIDEN:
Wat wijsheid schuilt er in zoo'n spar?
ik vraag naar den Koning, niet naar zijn nar!
ik roep om den Koning, en niet om vertoon!
KERK:
Kind, dit is zijn rijksstaf en dit is zijn troon...
ZUIDEN:
Een Koning, die van het Hout af gebiedt
is een houten Koning, ik ken Hem niet!
een spookgestalte is dit of een droom!
KERK:
Kind, Kind!, dit is de Levensboom!
ZUIDEN:
Een dóóde boom.....
KERK:
die het Leven droeg!
ZUIDEN:
een teeken maar.....
KERK:
dat de nacht verjoeg!
ZUIDEN:
een kruisstam.....
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KERK:
die op den kruisweg staat,
dien de menschheid op en neder gaat.....
ZUIDEN:
een vreemd signaal, een wilde kreet!
KERK:
een zwaard dat flitsend de tijden spleet!
ZUIDEN:
een staf.....
KERK:
die water sloeg uit de rots
en die naar Hem opzien worden kinderen Gods.....
ZUIDEN:
Wij wenden ons af en keeren weerom
KERK:
Maar eens vindt de bruid haar Bruidegom!
ZUIDEN:
Bah! Bruidegom, die van het hout regeert
KERK:
Vaarwel, o bruid, die toch wederkeert!
ZUIDEN:
De Wijsheid, de Liefde is niet hier, niet hier.....
KERK:
de kreet van den Engel!
ZINGENOT:
De kreet van het dier!!!
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TERWIJL HET ZUIDEN WEGTREKT, NADERT NU HET WESTEN, HET KRUIS. EEN GROEP
AVONTURIERS NAAR HET WARE GELUK, DAT HEN DE MAMMON EN DE GODEN VAN
SYSTEMEN NIET GAVEN. HET WESTEN STAAT VERPERSOONLIJKT IN CHARLES LINDBERGH.
HERAUT LEEST ONDERWIJL UIT BARUCH OVER DE WIJSHEID - GELUK.

HERAUT:
Wie klom ten hemel om het geluk te ontvangen?
en wie bracht het mede uit de wolken?
Wie voer de zee over, om het te vinden en
bracht het mede, meer waard dan fijn goud?
LINDBERGH:
IJdel is elk heil gebleken
dat gebouwd is op aardsch goed
dorst noch honger zijn geweken:
onverzaad en ongevoed.
Armer steeds, maar onbezweken
en in wilden overmoed
Richt ik, mammon, blind gekeken
in Uw glans en zatten gloed,
nu mijn oogen naar het Teeken
der Verlossing door het Bloed!
Van deze aarde opgestooten
als een vogel van zijn aas,
raak ik, in mijn smalle boot en
midden storm en schroefgeraas
nauwlijks de sublieme grootte
van een armen, kleinen dwaas!
Arme dwaas en ijle bode
over land en oceaan
zwevend tusschen leve' en dood en
tusschen sterren, zon en maan
in Gods lach een vogel rood en
in nacht en mist een witte zwaan,
draag ik, kermend allen nood en
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honger van ons arm bestaan
vrij van gouddorst nu en goden 't heimwee van millioenen aan.....
Misschien vind ik het Geluk bij het kruis!
Mijn vogel voert het straks mee naar huis!
KERK (zingt steeds dringender en hooger):
ECCE LIGNUM CRUCIS IN QUO SALUS MUNDI PEPENDIT!
LINDBERGH:
Ik zocht langs de wolk en zocht langs de zee
en bracht het Geluk van geen reizen mee!
KERK:
Gij zocht het hoog en gij zocht het laag
maar zocht gij het goed: dat is de vraag?....
WESTEN:
Ik zocht het Geluk en zocht met systeem:
vond den Dichter niet noch het goddelijk poëem.
KERK:
Men koopt het Geluk niet met geld en goed
ons Aller Geluk werd gekocht met bloed.
LINDBERGH:
Ik vraag 't voor den Yankee, voor den Indiaan,
Nog meer voor den armen Amerikaan
en het meest voor mij zelf! KERK:
Kunt gij het dragen?
LINDBERGH:
Welk schoon avontuur zou Lindbergh niet wagen?
KERK:
Indien gij den moed hebt!.....
LINDBERGH:
den overmoed!
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KERK:
Indien gij in ootmoed Uw kruis wilt dragen....
Wordt gij herboren en van het heroïsche geslacht.
LINDBERGH:
In ootmoed.....?
KERK:
ligt de hoogste moed en kracht!
LINDBERGH:
Maar, dat is ascese! KERK:
Wat komt ge dan vragen?
LINDBERGH:
Geluk - zonder meer... zonder philosophie.
KERK:
Geluk zonder meer is een utopie.....
LINDBERGH:
Ik vraag 't voor den Yankee, ik vraag het voor mij!
KERK:
Verloochen U zelf dan.....
LINDBERGH:
Verloochenen....? mij....?
KERK:
Indien gij wilt vinden, Lindbergh, verloochen.....U!
WESTEN:
Waar blijft dan het goddelijke individu?!
KERK:
In God en in Christus.
WESTEN:
Zich zelf ontbinden....?
KERK:
Die zich zelf verliest, zal zich zelf pas vinden.
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LINDBERGH:
Nu vliegt ge te hoog, dan vliegt ge te diep!
WESTEN:
Het Leven is goed zooals God het schiep!
KERK:
Maar weinigen zijn, die zijn zin gansch verstaan.
WESTEN:
Die zin is te diep voor een Amerikaan.
KERK:
Welk schoon avontuur zou Charles niet wagen?
Het Kruis draagt hem, die het Kruis wil dragen.
LINDBERGH:
In ootmoed nooit! - in hoogmoed wel!
HOOGMOED:
Hoor Zingenot, ik win dit spel.
LINDBERGH:
Ik ducht het, ik vlucht het door storm en winden....
KERK:
Die het Kruis ontvlucht zal het Kruis wel vinden!
LINDBERGH:
Ik zoek het Geluk!
KERK:
- dan zoekt gij het gevaar!
geen plaats, geen uur, of het kruis is daar.
LINDBERGH:
Geluk! o Geluk! - eens vieren wij feest
KERK:
De kreet van den Engel....
HOOGMOED:
De kreet van het beest!
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DAN NADERT HET NOORDEN HET KRUIS; EEN TROEP ONTDEKKINGSREIZIGERS OP ZOEK
NAAR HET VUUR, DAT LIEFDE IS. ZIJ WORDEN GELEID DOOR DE NOORSCHE ZANGER.
HERAUT LEEST UIT BARUCH OVER DE WIJSHEID, DIE LIEFDE IS.

HERAUT:
Er waren eens reuzen, die vermaarden, die van ouden tijd,
groot van postuur en ervaren in den strijd
Hen koos de Heer niet uit en zij vonden de Liefde niet
Daarom kwamen zij om. STEMMEN DER ONTDEKKING:
Wie zegt ons de zin van dit fel bestaan?
ZANGER:
Een ijs- en een sneeuwbloem die rasch vergaan!
STEMMEN:
Wat vond wel de Man, die de Pool heeft ontdekt?
ZANGER:
In hem werd meer honger naar het Vuur gewekt.
STEMMEN:
En werd hij voldaan? en zijn honger verslaan?
ZANGER:
Hij is zwijgend de slaap van den dood ingegaan! Zijn lichaam ligt als een edel rijs
in een sarcophaag van kristal en ijs.....
STEMMEN:
En dat is nog ver?
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ZANGER:
Dat uur breekt aan....
als de Engelen over de ijsvelden gaan....
dan slaat om de wereld een schoone brand:
een witte vlam likt zijn kille hand;
dan staat hij op uit zijn bed van ijs
Amundsen vervolgt zijn ontdekkingsreis!
Hij vluchtte het vuur om een vurig idool
En het Vuur vindt Amundsen in het ijs van den Pool!
STEMMEN:
Zing ons van het Vuur nog, dat Liefde heet:
Waar niemand van ons nog den haard van weet...
ZANGER:
Dat lied heeft een godlijk en menschlijk motief:
elk lief een wit lam en elk hart een dief....
STEMMEN:
Ach, had ik dat lam al in handen
Zijn wol al tusschen mijn tanden!
ZANGER:
Tusschen Noorderlicht en Zuiderkruis
woont ergens mijn lief in haar zonnehuis.
STEMMEN:
Wij zullen dit teeken vragen
en achter ons lief wel jagen.....
KERK:
Ontsteke in hen de Heer het Vuur zijner Liefde
en de gloed zijner eeuwige Liefde...
zingt
ECCE LIGNUM CRUCIS IN QUO SALUS MUNDI PEPENDIT.
ZANGER:
Wij zagen veel wouden en vonden veel land:
Wij zoeken geen hout door menschen geplant;
Wij zoeken het Vuur van den Grooten Brand!
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KERK:
Dit is het Altaar van zijn Offerand' STEMMEN:
Op dit altaar....?
KERK:
heeft het Lam geblaat
dat de Hoeksteen is, waar men Vuur uit slaat...
STEMMEN:
Op dit altaar...?
KERK:
werd het Lam geslacht
dat het wonderbaar Vuur op de aarde bracht...
STEMMEN:
Men geeft ons dat vuur!
KERK:
maar Uw hart is zoo koud...
STEM:
Maar vuur smelt ijs en vuur smelt goud.....
KERK:
Indien gij dan wilt en... het Vuur bewaart...
STEMMEN:
Het Vuur dat verteert?
KERK:
en dat niemand spaart
STEMMEN:
dat alles verteert....?
KERK:
dat allen en alle s verteert! STEMMEN:
Wij zijn hier verkeerd, wij zijn verkeerd, verkeerd!

Jacques Schreurs, Omnis terra

24

KERK:
Want hier is het Vuur, dat alles vervult
Tot aarde en hemel in Vuur staan gehuld! Als de Engelen over de ijsvelden gaan
Zult gij dit hout op de wolken zien staan!
STEMMEN:
O jammerlijk Hout! o angstwekkend teeken:
Wij hebben ons zeer aan Uw starheid verkeken!
STEM:
Wat smaakt gij bitter!
KERK:
wat zijt gij zoet!
O Glorievol kruishout, wat zijt gij goed:
dat ons voor het eeuwige vuur hebt behoed!
NOORDEN AF - PAUS BIDT.)

PAUS:
Ontsluit hun hart voor de genade,
Ontsluit hun oogen voor Uw licht:
gij hoorde, Heer, zij boetten en zij baden,
hun wil staat strak op U gericht:
Nu is het tijd, ook zij zijn Uw verlosten
de late lammeren die blaten naar den stal
die, goede Heer, U Bloed en Leven kostten
en U behooren bovenal.
Laat hen wiet langer nog verdolen
maar breek hun starheid, Heer, nu is het tijd.
Het Oosten zij U allereerst bevolen:
eens hebt Gij hen reeds door Uw ster geleid,
Ontvang hen allen goed en licht hun zoeken
hun wijflen en hun tasten vóór
opdat zij zegenen, hetgeen zij vloeken
en geef òns snel gehoor
Zegen de onrust van hun voeten,
zegen de heiIdrift van hun hart:
en vraagt Ge een offer van gebed en boete,
van elke vreugde als van elke smart:
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aanvaard dan met de offers van Uw schare,
en met de dankzegging van 't hemelsch Hof,
het Morgenoffer van Uw zoenaltaren,
het Avondoffer van Uw lof.
Zegen de harten van die brengen vrede,
zegen hun eenzaamheid
zegen de velen die in hun voetspoor treden
die gij in stilte tot Uw werk bereidt.
Groot is de oogst en wit staan alle velden,
Kom Heilige Geest, ontsteek in ons Uw Vuur,
Geef ons apostelen en heiligen en helden,
Kom Heilige Geest,... dit is het uur.

Jacques Schreurs, Omnis terra

26

Tweede deel
HET WERELDKRUIS, DAAROMHEEN DE KERK EN DE HERAUT, ALSMEDE, OP
EENIGEN AFSTAND DE GEESTEN TEN GOEDE EN DIE TEN KWADE EN HET KOOR
DER MISSIONARISSEN. LATER DE OFFER-KINDEREN.
DE HERAUT BRENGT AAN HET VOLK DE BOODSCHAP DER LIEFDE.

HERAUT:
Als aanbreken groote tijden
moet elk zich tot grootheid bereiden!
Broeders en Zusters, hoort en onthoudt
de boodschap der Liefde!
Ik ben haar apostel en laatste heraut
in deze wereld
de wereld wordt gered
de wereld wordt gered door de Liefde
door Uwe liefde
door Uw bloed
Broeders maakt alles goed!
De Liefde heeft geduld!
nog zijn hare geheimen niet allen onthuld,
noch hebt gij al hare geheimen verstaan:
want twintig eeuwen
die om Liefde schreeuwen
klagen U aan!
Haast U, Broeders, de wereld wordt oud,
Haast U, de wereld gaat onder:
de Liefde wacht op U,
de wereld verwacht van U
het Wonder! Dit is de Liefde, nu is het uur!
wij worden gedoopt door het Vuur,
de redding der wereld gaat dagen
nu worden de ridders geslagen
van het groot avontuur.....
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In naam dan der Liefde staat op en staat!
Ik roep U, Christenen, tot de daad:
tongen der Liefde allen en tolken
allen apostelen van één apostolaat in naam der Liefde, apostelen, gaat
en onderwijs alle volken.
ZINGENOT:
Een heete stem, die slaat van liefde over!
HOOGMOED:
Ik maak voor liefde de ooren aldoor doover.
KRITIEK:
Die stem laat zelfs geen echo na, ik wed....
LUCIFER:
De wereld wordt gered, Hahaha, de wereld is gered!
KOOR DER MISSIONARISSEN:
Moeder der volken, wij klagen niet
over ons arm en eenzaam bestaan,
maar roepen U om bijstand aan:
De wereld schragen kunnen wij niet
Wij wankelen waar wij gaan.
Is daar in Christenlanden
geen sterke hulp voorhanden?
KERK:
Ik ken Uw stem, mijn zonen
die, uit honger om het hoogste Goed,
met dorst en honger samenwonen
ik ken Uw stem, - ik ken ze goed!
Gij zijt mijn sterken, mijn gestâegen
die stug van wil - ik ken U goed! het zwaarste deel van Christus kruishout dragen
gij zult niet klagen, nooit versagen
ik ken Uw moed, ik ken U goed.
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STEMMEN:
Wat vrede al geschonden!
Wat al Geluk verstoord!
Sinds de eerste moederzonde
En de eerste broedermoord.....!
STEM:
Het Heilig Vuur vreet verder, aldoor verder
ik loop mijn voeten wond
tienduizend zielen voor één herder
tienduizend zielen voor één hond!
STEM:
Hoe zal ik hen, die menschen eten
de weelde van Gods Vleesch en Bloed doen weten?
STEM:
Millioenen zinken weg in schande
als in een donkere zee,
Ik zie verlegen naar mijn kleine handen....
en tel er twee.
STEM:
Ik sprak hen lang van liefde en vrede
en toonde hen het kruis
sindsdien hebben ze mij zeer gemeden
en vluchten in hun huis.
STEM:
De sterke hel is losgebroken
zij vieren met de geesten feest
Ik zit verbijsterd in mijn hut gedoken
te wachten op den Heiligen Geest.
STEM:
Veel mijlen ver geen stem, geen leven:
al dagen lang geen enkel woord
de honger heeft hen naar de kust gedreven
de honger drijft ons allen voort.
STEM:
De trommen tromden heel den nacht, bezeten....
de sterren vallen in de nachten.....
ik heb wanhopig op mijn kruis gebeten
en dwaas gelachen.....
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STEM:
Als ik hen de wijsheid van Gods Kinderen beloof
zien zij mij lachend aan
of vragen droef: wat hebt gij ons geroofd?
wat met òns kinderen gedaan?
STEM:
De dooden lagen nauwelijks bedekt
en hielden nog door bladeren en gruis
de handen naar iets uitgestrekt
op ieder lijk heb ik een bloem gestekt
in elke hand een kruis.
STEM:
Zij toonden trotsch mij veel, ‘gesnelde’ hoofden
van menschenkaken menige trophee
De Vriendschap, die ze mij beloofden,
Steekt in een schee.
KOOR:
Moeder der Volken, de last is zwaar:
wij vallen, wij bezwijken!
wij zetten de tanden op elkaar
wij - willen - niet - wijken.
Wij hebben de posten genomen,
wij houden ze dapper bezet
op hoop of hulp mag komen
die, wat wij wonnen, redt
dat ons uit Christenrijken,
dra sterke hulp mag blijken.
KERK:
Ik ken Uw nood - ik ken hem goed:
Mijn zonen, schept nog even moed,
Wilt niets en niemand duchten
het Offer rijpt en wordt reeds zoet
dat Uw Offer zal bevruchten.
KOOR:
Christene volken, wij weten
U zelf in Gods nood en pijn
gij moogt ons niet vergeten
die Uwe zonen zijn.....
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hoort onze brandende kreten
wij willen geen helden heeten
maar broers van hen en U:
de Liefde van Christus is heet, en
de redding der wereld - nu.
KRITIEK:
De heiden is met woorden niet gebaat
't Is schoon van wereldheil te droomen:
Als 't Westen zelf aan Hoogmoed ondergaat
en Zingenot niet meer is in te toomen
het Kruis! het Kruis! - dàt was een Daad
dááraan was geen ontkomen!
't Kruis heeft bij ons zijn taak volbracht,
doch voor 't dien kreeg, zijn vollen zin verloren:
de wereld wacht al eeuwen en 't blijft nacht
drie vierde van de menschheid smacht
naar heil en dwaalt op vreemde sporen;
wij hebben grondig ons crediet verloren.
Een kind is ons geboren....
Een Zoon is ons gegeven....
wat klinkt dat oud en wijs:
dit slaaplied en dit wiegelied
op weg naar 't paradijs...
Een Engel brengt de herders naar den stal,
een ster geleidt de wijzen naar het Kind.
Het kruis staat midden in 't Heelal....
en geen die 't ziet en geen die 't vindt....
door Zingenot en Hoogmoed blind
valt alles stikum in hun val
De Kerk speelt met het Kind
en God speelt met de wereld als een bal....
De Menschheid stierf, de menschheid sterft
en mist haar eenigst Goed:
met welk recht hebt gij haar onterfd
wat deed gij Kerk, met Christus Bloed wat doet gij met zijn Leven?
Uw oordeel staat met bloed geverfd
Uw geduld met bloed geschreven.....
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Waar zijn ze, Kerk vol schuldenaars
Uw helden en Uw martelaars
Waar zijn Uw groote tijden?
ik klaag U bij den Christus aan:
Gij hebt zijn Liefde niet verstaan,
gij hebt zijn werk niet goed gedaan
Ik klaag U bij den hemel aan
en bij den Heiden.
KERK:
------- en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van den kwade. Amen.
ZINGENOT:
Hahaha! de redding van den heiden:
een reuzentaak in deez' verwijfde tijden,
zoo heerlijk tuchteloos, zoo weergaloos onkuisch
die zich van elken waan en elke wet bevrijdden
van elke spookgestalte en van ieder kruis.
Roept hen tot fox-trott, shimmy, of een wals,
de stem der Liefde klinkt in deze wereld valsch.
KERK:
Moeder van Christus, bid voor ons
Moeder der schoone Liefde, sta ons bij!
HOOGMOED:
De Kerk wordt oud: onwereldsch en onwetend
kent zij de wereld niet, waarin ontketend
de Driften heerschers zijn! geen oude vrouwe,
de slappe handen in den schoot gevouwen
onttroont hen door 't geprevel van haar mond:
wij zijn het eeuwige - het nieuw verbond.
ZINGENOT:
De volken wenden zich vol afschuw van haar af
en zoeken elders hun behoeven
deez' oude jeugd, vol rimpels en vol groeven,
riekt naar het graf.
waar zij 't niet raadzaam vinden bij te toeven.
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KERK:
Tot U roepen wij, Kinderen van Eva
Tot U verzuchten wij, o Maria.
HOOGMOED:
De trotsche wetenschap is moe haar vóór te draven
haar eigen dienaars en haar fiere slaven
gaan prachtig voort in 't eigene gareel.
ZINGENOT:
De kunst boeleert - is immoreel:
die haar apostel was is nu haar apostate!
HOOGMOED:
De tweedracht splitst alom haar staten
haar macht is niets dan louter schijn.
SAMEN:
de stem der Liefde roepe in dien woestijn!
KERK:
Tot U roepen wij, Maria!
Tot U verzuchten wij, o Regina.
ZINGENOT:
Wij geven 't leven en het leven gansch!
gèen offer, gèen versterving, gèen ascese
wij roepen allen tot den laatsten dans
wij geven elke man en elke vrouw een kans
zich zelven gànsch, zich zelve God te wezen.
KERK:
O Goedertierene, o Meedogende O Zoete Maagd, Maria!
HOOGMOED:
Ik maak het leven groot
ZINGENOT:
Ik maak het zoet
HOOGMOED:
Ik help het leven wassen
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ZINGENOT:
Ik doe het rijpen
SAMEN:
We leeren samen 't sappig leven grijpen
en bijten allerdiepst in vleesch en bloed!
KERK:
Ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
HOOGMOED:
Ik leer de jeugd, o moeder kerk, Uw hoop
Ik maak 't jong bloed opstandiger en driester.
ZINGENOT:
Mijn kerk, o kerk, dat is de bioscoop
en de wellust is mijn priester!
SAMEN:
Ons is de jeugd en wij staan sterk
met zùlk een school en zùlk een kerk.
KERK:
Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva,
Tot U verzuchten wij, o Maria.
HOOGMOED:
Gij hebt apostelen en ik Uw apostaten!
KERK:
Koningin der Apostelen, bid voor ons!
HOOGMOED:
Gij hebt Uw heiligen, maar de heidenen zijn mij!
KERK:
Koningin der Heiligen, bid voor ons!
HOOGMOED:
Gij hebt Belijders, maar wat zal 't U baten
Al Uw belagers staan aan mijne zij.
KERK:
Koningin der Belijders, sta ons bij.
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ZINGENOT:
Ik leef vandaag, gij leeft van verre,
mijn brood is brood, Uw brood is turf,
Gij hebt Uw martelaars en ik de levensdurf!
KERK:
Koningin der Martelaars bid voor ons.
ZINGENOT:
Gij hebt Uw Maagden en ik - mijn sterren
KERK:
Koningin der Maagden, sta ons bij!
SAMEN:
Gij hebt profeten en wij professoren:
wij winnen langzaam wat gij hebt verloren!
HOOGMOED:
Uw helden, oude moeder, zij verwelken,
ik beklaag ze.
Zaagt gij Uw leed, mijn troost?
Klap in Uw handen voor zulk kroost.
ZINGENOT:
Ik maak het uitzicht op de wereld schoon
met mij valt er te praten
de heele wereld is mijn patephoon
ik smeer de veer
en zorg voor mooie platen.
KERK:
Tot U roepen wij, Maria
klagend en weenend in dit dal van tranen.
HOOGMOED:
Gij hebt Uw Missie; ik heb mijn kolonie
Wat daar verschil in schuilt?
twee helften van dezelfde tronie:
de eene lacht wanneer de andere huilt!
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ZINGENOT:
Hebt gij mijn kroegen en misschien
mijn nette dancings al gezien
waar ik om mijn wil:
haar spil
en bij verhitte paren
de dolle jeugd tot waanzin dril.....
hebt gij mijn dancings al gezien
en wie Uw kinderen waren?.....
LUCIFER:
Ik draai den tjingeltjangel:
dan staat de wereld op zijn kop
dàn wordt het leven tot een mop
verdraaid - en elke wet een pop
met een triangel! KERK:
Ons leven, onze zoetheid, onze hoop, Maria.
HOOGMOED:
Vraag aan de werkers in fabriek of mijn
die met hun zworen arbeid de aarde stutten
waar zij hun kracht en durf nog putten
om mensch te zijn.
ZINGENOT:
Vraag aan de lonkers en lokkers om de hoeken
der levensstraat
vraag wat zij zoeken
waarom zij 't leven nog niet vloeken
dat in hen ondergaat.
KERK:
Tot U roepen wij, Maria
bannelingen, kinderen van Eva!
HOOGMOED:
Doch kom, toch ben ik Uw vriendin!
of niet? Uw kinderen zijn mij kostlijk onderworpen
van velen hunner was ik zelfs de Min....
van halve landen, halve steden, halve dorpen,
en - allen door mijn zin!
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ZINGENOT:
Doch kom, toch ben ik Uw gezel:
gij moet mij niet verdrijven;
ik ben een hel....?
Ik weet het wel, ik weet het wel
wat kwaads ze mij toeschrijven
bij velen echter ben ik zeer in tel
en wil dat gaarne blijven! KERK:
Welaan dan, onze Middelares
Sla op ons Uw liefdevolle oogen!
HOOGMOED:
Vraag aan den trouwen machinist
wanneer het U verwondert
wanneer zijn dier zoo hevig sist
waarom hij zich niet eens vergist
en niet met man en macht
door nacht en mist
en alle wissels dondert.
ZINGENOT:
Vraag aan de jonge vrouw, waarop zij wacht
wanneer haar blik verglaast
en zij voorzichtig en zéér zacht
de nieuwste ‘schlager’ door haar tanden blaast.
SAMEN:
Keer tot U zelf eerst in
voor gij wilt heidenen békeeren;
duik eerst naar levens diepsten zin:
dit is het allereerst begin
en wil dàn léven leeren
Vraag eerst den mensch wat hem ontroert
het zaligst' en het verst ontvoert
aan dit kortstondig even....
Vrààg dat den Mensch
vervul dien wensch
en laat hem leven.....léven!
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KERK:
Ons Leven, onze hoop, wees gegroet!
Wees gegroet, Maria.....
GEESTEN TEN KWADE:
Vraag aan den zaaier nog waarom hij zaait;
Vraag aan den maaier nog waarom hij maait;
Vraag aan de wereld nù, waarom hij draait...
KERK:
Moeder van Christus, bid voor ons.
HOOGMOED:
De zaaier zaait, zoolang hij God verbeeldt!
ZINGENOT:
De maaier maait omdat hij zich verveelt!
GEESTEN SAMEN:
De wereld draait omdat het orgel speelt.
HOOGMOED:
De zaaier zaait zoolang ik maai!
ZINGENOT:
Het orgel speelt zoolang ik draai
GEESTEN SAMEN:
De wereld draait nog lang en fraai
want wij zijn taai....
HERAUT:
Zoo taai niet geesten, of gij legt het af
Gaat uit: Uw strijd is al verloren!
gaat, kwaden, weest Uw eigen straf:
ontvangt het loon, dat U wil toebehooren:
DE WERELD IS HERBOREN.
GEESTEN TEN KWADE:
Verloren? Wij? Wil ons verklaring geven!
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HERAUT:
Eén heeft reeds tegen U den hiel verheven
snel nadert, geesten, Uw gericht!
Over Uw kinderen en slaven zal zich God ontfermen
over Uw dwazen, Uw verbijsterden, Uw armen:
de blinde vensters vallen open op het Licht!
HOOGMOED:
Ik heb de Kerk ontluisterd en geslagen!
ZINGENOT:
Ik heb de Kerk gewond met alle plagen.
HERAUT:
Uw laatste plaag, geesten, ging ons voorbij:
de lendenen omgord, het schoeisel aan de voeten
trok reeds een nieuw geslacht, in eindelooze stoeten
uit Uw gebied, o geesten, en uw slavernij!
Gespijsd door 't Paaschlam, dat zij tijdig at
Verwacht Gods Kerk het teeken vol verlangen
een nieuwe reis langs de aarde aan te vangen:
dra staat het teeken op de tinnen van Gods stad!
GEESTEN TEN KWADE:
Wij hebben duizenden van dat verre heil onterfd
tienduizenden met ons bederf bedorven
wij sloegen de eerstgeborenen en zij zijn gestorven!
HERAUT:
Maar de millioenen hebt gij niet gerekend
die met het teeken der verlossing zijn geteekend:
die met het Bloed van Christus zijn geverfd.....
Dra breekt de dag van eindeloos ontfermen,
wanneer die zwermen ruischen en gaan zwermen
en met hun blijdschap vullen land en lucht;
dan zijn geen landen meer, geen zeeën en geen grenzen
geen rassen en geen standen, enkel Menschen
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en elke scheiding valt en elke kloof wordt overbrugd.
En almaar meer, alom en niet te tellen
breken de sterke nieuwe volken uit de cellen
der raten, die, bevlogen en bevrucht
gebouwd zijn uit den was der schoonste, roode rozen,
als op geen Grieksche bergen staan te blozen
maar in den lusthof van Gods Kerk en in haar schoot
Dan wordt het Leven schoon, de wereld groot,
dan heerscht de Liefde in een niet te keeren
aardwijd geweld en hemelhoog begeeren:
De Liefde, Liefde, Liefde, tot den dood!
HOOGMOED:
Ik dacht: de Liefde was reeds lang bevroren?
HERAUT:
Liefde sterft nooit! wordt eeuwig weer herboren!
op alle velden kiemt ze en wordt ze groot
zij zaait zich voort ontelbaar vele malen:
Liefde is zaad, en alle bergen, alle dalen
zijn van háár rood!
ZINGENOT:
Ik zag ze sterven, die niet sterven kon
in mijn lokalen, bij gebrek aan zon
en stikken in den wilden beet
die Wellust gulzig uit den appel beet
der zonde Spuwen zag ik ze de liefde uit hun monden
in armoe-wijken en krotten van het leed
De liefde is dood, de liefde is voorbij.
HERAUT:
Als gij haar pinksterlied zult hooren
knakt, schamel riet, Uw heerschappij!
De Liefde leeft, de Menschheid wordt herboren
alleen de Liefde maakt de wereld blij!
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Ik hoor haar zingen in millioenen zielen
die telken morgen aan haar tafels knielen
en met een overaardsch en fijn begrijpen
zich voeden met Haar Vleesch en Bloed:
Ik weet de wereld voor het Offer rijpen
Ik weet het Offer voor de wereld zoet!
Nooit was de Menschheid zóó van God bevangen
nooit zóó vol leed:
nooit zóó vol onrust en verlangen
naar haar Magneet - Daarom: dit is de Dag! het Uur is heet
Het offer voor de Wereld is gereed.
PLOTS KLINKT UIT DE VIER WINDHOEKEN TEGELIJK EEN HOOG, BLIJ SIGNAAL EN
VOORAFGEGAAN DOOR DE VERKEERSAGENTEN TEN GOEDE, KOMEN LANGS DE VIER
WERELDWEGEN, RUISCHEND EN ZINGEND, DE OFFERKINDEREN: JONGENS IN
TARWE-GEEL ALS DE TARWE DES LEVENS, MEISJES IN WIJNROOD, ALS DE WIJN DIE
MAAGDEN TEELT EN VULLEN DE VIER OPEN DRIEHOEKEN ROND KERK EN KRUIS.

OFFERKINDEREN:
Wij hebben 't volle leven lief
met al ons jonge krachten
Het leven, dat voor Christus is
Met wil en werk en krachten.
Voor Christus den Koning, wij willen gaan staan,
Voor Christus den Koning, de vuist aan de vaan
Voor Christus den Koning, Hoera!
Ons ligt de heele wereld wijd
naar alle kanten open
wij willen er met vreugderoep
voor Christus storm gaan loopen!
Voor Christus den Koning, wij willen gaan staan,
Voor Christus den Koning, de vuist aan de vaan
Voor Christus den Koning, Hoera!
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KRITIEK:
Wie had dàt van de wereld nog verwacht!
Het Licht verwon de Nacht!
GEESTEN TEN KWADE:
Het licht verwon de Nacht? - (af)
OFFERKINDEREN (afwisselend):
De wereld wordt gered.
De wereld wordt gered.
KERK:
O Offeraars en Offeranden, weest gegroet
Kom, reine Abel, van de Nieuwe Wet
Dans blijde Ifis, Christus tegemoet.
OFFERKINDEREN:
De wereld wordt gered! Het moet, het moet!
TARWE-BLONDEN:
Hier is de tarwe voor het offer zònder smet
WIJNROODEN:
Hier is de wijn van boete en gebed
SAMEN:
Neem aan het offer dat de wereld redt!
TARWE-BLONDEN:
De tarwe tot goed brood voor alle heidenen;
WIJNROODEN:
De wijn tot lafenis van alle heidenen!
KERK:
Ik zegen U! Ik zegen U!
OFFERKINDEREN:
Wij danken U.
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KERK:
En zoudt gij liefde hebben kinderen.... gij....
zóó bovenmate groot en bòven zinnen
om heel de aarde voor Gods heerschappij
te winnen.....?
Zóó'n liefde....zùlk een groot
en schoon en tot den dood
beminnen.....
Als God in den beginne
ten Leven had en Christus tot den dood!....Gij?
OFFERKINDEREN:
Wij.
KERK:
Een liefde - gij....zoo enkelvoudig goed
om Gode en aller menschen wille
een vlam, een haast, een spoed een niet te stillen
alom-uitslaanden gloed
om bloed voor God te spillen.... Gij?
OFFERKINDEREN:
Wij!
KERK:
Een liefde....gij.... zóó maatloos wijd:
zoo tijd en eeuwigheid verblindend.....
een licht, zoo àlverblindend).....
een vuren heerlijkheid:
een uur, zoo àlverslindend.....
Kinderen!.... Kinderen!.... Gij?
OFFERKINDEREN:
Wij! Wij! Wij!
WIJN-ROODEN:
De wereld werd koud....
TARWE-BLONDEN:
De wereld werd blind
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SAMEN:
wie zich zelve zoekt, verliest altijd het Kind.
Maar alleen die zich-zelf verliest, die vindt!
KERK:
Wie leerde U dit lied, wie maakte U wijs?
OFFERKINDEREN:
Zijn Bloed werd drank, zijn Vleesch werd Spijs:
De Mensch moet terug naatr het Paradijs.
TARWE-BLONDEN:
Tot elken prijs
WIJN-ROODEN:
tot elken prijs!
KERK:
Maar het heil der menschen koopt men duur!
TARWE-BLONDEN:
De Spijs werd vuur....
WIJN-ROODEN:
de Drank werd vuur!
KERK:
Maar weet gij wel wat een prijs gij geeft?
OFFERKINDEREN:
De prijs, die Christus gegeven heeft
àl wat wij zijn en àl wat leeft.
KERK:
Maar Christus gaf een Goddelijk Bloed?
OFFERKINDEREN:
Maar Christus heeft ons toch zelf gevoed:
TARWE-BLONDEN:
Ons Vleesch Zijn Vleesch....
WIJN-ROODEN:
Ons Bloed Zijn Bloed
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OFFERKINDEREN:
Zoo zijn wij vast voor het Offer goed!
KERK:
Maar heeft U dan Christus dat Offer gevraagd? OFFERKINDEREN:
Waarheen met ons bloed als het Bloed zoo jaagt?
Waarheen? als de wereld een Offer vraagt?
Het bloed wordt verlost doocr den sprong, dien 't waagt
den sprong naar het Licht, waar het Licht uit daagt.
PAUS:
Nu ben ik Abraham....
die zijn Izaak slachtte!
OFFERKINDEREN:
Wij zegenen U!
PAUS:
Nu ben ik Jephte....
die zijn kind gaf prijs!
OFFERKINDEREN:
Wij danken U.
PAUS:
Gezegend zijt gij, heldere geslachten:
Ik zegen dezen drank!
ik zegen deze spijs!
WIJN-ROODEN:
Wij zegenen U!
TARWE-BLONDEN:
Wij danken U
PAUS:
In den naam des Vaders, die U schiep....
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OFFERKINDEREN:
Wij danken U.
PAUS:
In den naam des Zoons, die U ter redding riep....
OFFERKINDEREN:
Wij loven U.
PAUS:
In den naam des Geestes, die U in vuur herschiep
OFFERKINDEREN:
Wij prijzen U.
PAUS:
In den naam van Maria en alle Heüigen samen.....
OFFERKINDEREN:
Wij verheerlijken U
PAUS:
Ik zegen U
OFFERKINDEREN:
God wil het!
PAUS:
Ik zend U nu!
OFFERKINDEREN:
God wil het!
PAUS:
Stella Duce
OFFERKINDEREN:
God wil het!
OFFERKERK EN OFFERKINDEREN:
Amen.
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Derde deel
Een Apotheose der wereldgeschiedenis
OMNIS TERRA: dat is heel de Menschheid, door het Offer van Christus verlost en
door het offer van menschen gered, eindelijk één: in de erkenning van den eenigen
God, den eenen Christus en de ééne Heilige en Apostolische Kerk - één in de vereering
van het Kruis.
Het wereldkruis staat op den wereld-kruis-weg, hoog en stralend; rond dat Kruis
de biddende en boetende Wereldkerk, die de ‘Klachten’ van Goede-Vrijdag zegt.
Langs de vier wereld-wegen naar het kruis staan of liggen bedelend de misleide
kinderen en slachtoffers van de verkeersagenten ten Kwade.
Terwijl het Kruis straalt en de Kerk bidt gaan de Geesten ten Goede, de dienende
Liefde der Kerk, die zwijgt, af en aan langs de levenswegen en brengen de kinderen
der Driften door de Kerk tot het Kruis;
de Oostelijke Verkeersagent geleidt de verblinden, die kinderen van Hoogmoed
zijn;
de Zuidelijke Geest herdert de zwakzinnigen, die kinderen van Zingenot zijn;
de Westelijke Verkeersagent de doofstommen, die kinderen van Kritiek zijn;
de Noordelijke eindelijk helpt de verongelukten op den levensweg die slachtoffers
zijn van Lucifer.
Deze allen en ook het toeschouwende volk antwoorden door woorden, teekens of
gebaren op de ‘klachten’ der Kerk. De geesten ten Goede verdwijnen langs de wegen.
KERK:
Mijn volk, wat heb ik U gedaan?
Of waarin U bedroefd? Antwoord mij.
Omdat ik uit Egypte U heb uitgeleid
hebt gij Uw verlosser het kruis bereid!
EERSTE KOOR:
Heilige God.
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TWEEDE KOOR:
Sterke God.
SAMEN:
Heilige, Onsterfelijke, ontferm U onzer!
KERK:
Omdat ik veertig jaren lang door de woestijn
U heb geleid
Omdat ik U met Manna heb gespijsd,
en in een heerlijk land U heb geleid
hebt gij Uw Verlossetr het kruis bereid!
EERSTE KOOR:
Heilige God.
TWEEDE KOOR:
Sterke God.
SAMEN:
Heilige, Sterke, Ontferm U onzer.
KERK:
Wat had ik nog meer voor U kunnen doen
en heb ik niet gedaan?
als mijn schoonste Wijnstok heb ik U geplant
en bitter werd gij mij bovenmate
want met azijn hebt gij mijn dorst gelaafd
en met een lans mijn hart doorstoken.
KOREN:
Heilige God, Sterke God
Heilige, Onsterfelijke, ontferm U onzer
KERK:
Ik heb voor U Egypte met zijn eerstgeborenen igekastijd
en gij hebt mij ter geeseling overgeleverd
Ik heb U uit Egyptelamd geleid
den Pharao in de Roode Zee gestort
en gij hebt mij aan de opperpriesters uitgeleverd!
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EERSTE KOOR:
Heilige God, Sterke God!
TWEEDE KOOR:
Heilige, Onsterfelijke, ontferm U onzer.
KERK:
Ik heb voor U de zee geopend
en gij met eene lans mijne zijde
in een wolkkolom ben ik U voorgegaan
en gij hebt mij gebracht voor Pilatus;
Mijn volk, wat heb ik U gedaan?
Of waarin U bedroefd? Antwoord mij!
KOREN:
Heilige, Sterke, ontferm U onzer.
KERK:
Met Manna heb ik U gevoed in de Woestijn
en gij hebt mij met kaakslag en met geeselriem geslagen;
met heilzaam water uit de rots heb ik U gelaafd
en gij hebt mij gelaafd met gal en azijn.
EERSTE KOOR:
Heilige God, Sterke God
TWEEDE KOOR:
Heilige, Onsterfelijke, ontferm U onzer.
KERK:
Ik heb om U de Koningen van Kanaän geslagen
en gij sloegt met een rietstok op mijn hoofd.
Ik heb U den koninklijken rijksstaf gegeven
en gij mijn hoofd een doornenkroon.
KOREN:
Ontferm U onzer.
KERK:
Met groote kracht heb ik U opgeheven
en gij hebt mij gehangen aan het kruis.
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EERSTE KOOR:
Heilige God.
TWEEDE KOOR:
Sterke God.
SAMEN:
Heilige, Onsterfelijke, ontferm U onzer
KERK:
Mijn volk, mijn volk, wat heb ik U gedaan?
Of waarin U bedroefd? Antwoord mij.
SAMEN:
Heilige, Sterke, ontferm U onzer.
NU KLINKT OPEENS, INGEZET VANUIT DE VIER WINDHOEKEN DOOR KLARE BAZUINEN:
EERST UIT HET OOSTEN EN ACHTEREENVOLGENS VAN DE VIER HOEKEN DER AARDE EN
STEEDS HOOGER, DE ZEGEVIERENDE, VERLOSSENDE ROEP:
LUMEN CHRISTI!
KERK EN VOLK:
Deo Gratias.
en meteen naderen langs de wereldwegen, voorafgegaan door de Geesten ten Goede en de
Missionarissen, de palm-wuivende Offerkinderen met:
het Oosten, dat door het licht van hun Offer het Licht der Wereld vond;
het Zuiden, dat door de heilige dwaasheid van hun Offer, de Ware Wijsheid vond;
het Westen, dat door den ootmoedigen geest van hun Offer, het Ware Geluk vond;
het Noorden, dat door het vuur van hun Offer, het Vuur der Eeuwige Liefde vond.
De Geesten ten Goede regelen het wereldverkeer aldus: de Missionarissen scharen zich rond de Kerk;
de Offerkin-
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deren vullen de vier driehoeken en de volkeren blijven op den kruisweg staan, allen naar het Kruis
gekeerd:
Zoo komt gansch de aarde, - Omnis Terra - door het Offer tot het Kruis;
Zoo vinden alle volkeren der aarde - Omnis Terra - door het Kruis, hun ware Moeder, de Kerk;
Zoo worden alle volken der aarde - Omnis Terra - door de Kerk opgenomen in hare eene, eenige en
ware aanbidding van den eenen, eenigen en waren God en in de vereering van het kruis:
OMNIS TERRA ADORET TE!
ingezet weer door de bazuinen, zingt nu driemaal en telkens met verheffing van stem de Kerk:
ECCE LIGNUM CRU CIS, IN QUO SALUS MUNDI PEPENDIT
en driemaal antwoordt heel de aard knielend en vereerend:
VENITE ADOREMUS.

Deo Gratias et Mariae op Sint Jansdag 1932.
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