
Dankwoord

Ik ben gelukkig dat ik voor stenograaf,  notulist,  schrijfmachine van het universum mag fungeren. Dankzij 

automatisch schrift mag ik telkens weer gedichten, of wat ik ook woordschilderingen durf noemen, 

ontvangen . Een intuïtief gevoel dat neerslaat in een stroom van woorden. Zij drukken een ontroerende 

schoonheid uit. Ze beschrijven mijn liefde voor het leven en de dood. Een leven dat eender welke vorm 

kan aannemen: mensen, dieren, planten, wat dan ook. 

Ook wil ik mijn dank uitdrukken aan Caroline en Liesbeth, de twee fijne dochters, die me helpen 

ontdekken wat liefde is en wat het inhoudt liefde te delen.

Chris, de vroegere echtgenote, wil ik graag danken voor de inbreng die ze in mijn leven had, zij heeft mede 

een sterke basis gelegd aan mijn huidige zijn .

Aan Kristel wil ik graag mijn dank uitdrukken voor de vakkundige begeleiding die ze me al jaren geeft. Ze 

laat me steeds dieper in mezelf afdalen om steeds meer de harmonie van het leven te ervaren.

En dan wil ik graag Broeder Jef danken voor zijn inbreng in de evolutie die ik gemaakt heb en nog maak. 

De verrijkende gesprekken die we samen hebben, brengen steeds weer nieuwe diepere inzichten.

Ook zij die in mijn leven langdurig of slechts heel kort aanwezig zijn of waren, dank.  Want ook zij 

hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn evolutie.

Allen die ik hier niet speciaal vernoemd heb, wil ik graag uitdrukkelijk danken voor de waardevolle 

invulling die ze mijn leven gaven en geven. 

Graag wil ik ook Jenny Ketelaar uit Stompetoren danken voor het aanleveren van de afbeelding van het 

schilderij “naar een nieuw bewustzijn” , die werd gebruikt om e cover te maken.

En ook wil ik Gie Van Keer, , ArtStudioG. Danken voor de grafische bewerking.

Hartelijk dank.

In harmonie wil ik graag liefde, geluk en vreugde in deze wereld delen.



Inleiding

Ik wil graag als inleiding een vrije vertaling van het lied Amazing Grace van John Newton uit 1772, 

geschreven in de kerstperiode, uit Wikipedia, gebruiken. Het verhaalt de gevoelens van een man die door 

een heftige storm weer tot zichzelf is gekomen. Ik vind het een van de meest ontroerende liederen. Vooral 

als het begeleid wordt door doedelzakken geeft dit kippenvelmomenten. Ik hoop dan ook dat de teksten 

die volgen u ook kippenvelmomenten bezorgen.

Verbazende genade, hoe zoet de klank

Die redde een wrak als ik

Eens was ik verloren maar nu ben ik gevonden

Was blind maar nu zie ik.

Genade leerde mijn hart te vrezen

En genade heeft mijn angsten vervangen

Hoe kostbaar kwam die genade tevoorschijn

Het uur dat ik voor het eerst geloofde.

Door veel gevaren, strikken en hinderlagen

Ben ik reeds gegaan

Het is genade die me veilig zo ver bracht

En genade zal me naar huis leiden.

De Heer heeft mij goeds beloofd

Zijn woord verzekert mijn hoop

Hij zal mijn schild en erfdeel zijn

Zo lang het leven duurt.

Ja, wanner vlees en hart zullen falen



En het sterfelijk leven ophoudt

Zal ik onder de doodssprei bezitten

Een leven van geluk en vrede.

De regen in mijn hart

Glazen koorden kronkelend

Langs de glanzende ramen

Van vertederde ogen

Onwezenlijk starend

Naar een ver gloeiende horizon

Versuft wegdromend

Naar een verfrissende oase

Molenwiekend neerstrijkend

In het warme nest

Van een knuffelende ziel

Toegedekt met het satijn

Van verwarmende liefde

Slaapt het in

Ontdaan van angst en pijn

In een goddelijke vrede



In de spiegel van het meer

Roerloos in totale harmonie.

Stralen mijn blozende wangen

De vredevolle bries

Met een zwoel zachte zucht

Blaast er jeugdige rimpels op

Die dansen op glooiende golfjes.

Mijn vuurrode lach,  uitbundig…

Zaait zilveren sterretjes

Huppelende lichtjes op het water

Flikkerende getuigen van

Mijn warm voedend licht

Nu eens als liefdevolle omhelzing

Aansporing tot weelderige groei

Dan weer als vurige streling

Verschroeiend heet en verbrandend

In mijn oneindige goedheid

En onvoorwaardelijke liefde

Voor de onmetelijkheid rond mij

Ben ik zowel de bron

Van het leven als van de dood



Spelonken van kil duister

Minutieus uitgehouwen

Nissen van kunstzinnigheid

Woekerende poelen

Van pijn en verdriet

Kronkelend slingerende wortels

De lianen van begeerte

Het onweerstaanbaar verlangen

Van een pulserende drang

Onversaagd sluipend

Naar het verfrissende licht

De verkwikkende oase

In de woestijn van dorheid

In een spetterend vuurwerk

Van oeverloze liefde

Baart een explosie

Een hemels zuivere lotus

De stralende parel

Aan de koninklijke kroon

Van goddelijke schoonheid



In een stomdronken roes

Drijf ik gelukzalig dromend

Op een deinende oceaan

Van aarde ontstegen intimiteit

Golfjes van warme lucht 

Met verkwikkende koelte likkend

Goddelijk trillende vibraties

In schuchtere strelingen

De intens gespannen snaren

Van de viool van liefde

In een meesterwerk bespelend

Een prachtige ode

Aan éénzijn



In de stille schemering

Ploegt angst diepe voren

In de vruchtbare akker

Van het zachte hart

Verse verwondingen

Met bloedrode tranen

Openstaande sneden

Toch ontvankelijk

Voor het goddelijke,

Het hemelse zaad

Van geluk

Bij stralende dageraad

Ontluikend

In een verblindende waaier

Van fleurige liefde



In liefde wil ik je baden

Het zalig warme water

Een etherisch geurend kleed

Dat glijdt langs je ivoren huid 

Je frêle schone lichaam streelt

In liefde wil ik je kleden

Met nevels en met licht

Een zijden zachte sluier

Van kroonblaadjes van de roos

Om het hemelse hart gehuld

In liefde wil ik je dragen

Het fris groene blad drijvend

Op een liefdevolle bries

Met een moederhart vol liefde

Om de vreugde om de pasgeborene

Omarmd door de ijle

Zachtheid van God

In liefde wil ik je beminnen

Het geven van de leegte 

Van het zijn

Overstromend in een 

Waterval van liefde

De broos tedere streling

Van ziel tot ziel



Een feestelijke mare

In een bont kleurenpallet

Zonder tromgeroffel

Of uitbundig trompetgeschal

Maar in ingetogen rust

Vervloeiend in diepe

Mijmeringen van eeuwige stilte

Het eindstation van verlangen

Het vertrekpunt van zijn

Gekleed in een kleurrijke jas

Van oker, bruin, geel en rood

De dood



Door de oase van je ogen

Zilveren sterrenhemelmeren

Fonkelend licht van geluk

Innemende stilte van vrede

Pril jeugdige bloesem van de ziel

Het goddelijk parfum van vreugde

De bedwelmende geur van liefde

Parelen mijn ogen dauwdruppels

Vloeiend vochtige ontroering

Bij het aanraken van mijn ziel

Door intens hemelse schoonheid

Met een dorstig verlangen te delen

De zoete nectar van je zielenbloem

Op het warme strand van je lippen



Het leven is als een roos

Met doornen van pijn en angst

Langs heel je stengelweg naar

De goddelijke zachtheid 

Het wonder van liefde

Van de beeldige bloemknop

Die open bloeit door

De vurig warme liefde

Van God als zon


