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Voorwoord
Ter gelegenheid van het ‘Festival of Broken Tears’, 10-10-2015,
bracht ik gedichten over zingeving en zinbeleving naar voren.
Ik kwam toen in gesprek met uitgeverij Narratio die enige van
mijn beschouwingen erover onder de aandacht van een groter
publiek wilde brengen. Dullyna wil ik dank zeggen voor haar
positieve stimulans in deze. In ds. Jan Wouda vond ik voor
de Friese vertaling een goed klankbord. Ook hem ben ik zeer
erkentelijk.
De gedichten zijn geschreven vanuit het idee, dat het aan ons
mensen is om vrede en gerechtigheid te bewerkstelligen. En
het is aan de lezer ze al dan niet plaatsen in zijn/haar context.
Tot slot wens ik de lezer bij het nadenken over de zin en onzin
van ons bestaan wijsheid toe, want:
GOD IS HET ANTWOORD NIET.
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Foarwurd
Ta gelegenheid fan it ‘Festival of Broken Tears’, 10-10-2015,
brocht ik gedichten oer sinjouwing en sinbelibbing nei foaren.
Ik kaam doe yn petear mei útjouwerij Narratio dy ‘ t guon
beskôgings dêroer ûnder de oandacht fan in grutter publyk
bringe woe. Dullyna wol ik tank sizze foar har positive stimulâns
hjirby. Yn dûmny Jan Wouda fûn ik foar de Fryske oersetting in
goed klankboerd. Ek him bin ik hiel tankber.
De gedichten binne skreaun út it idee, dat it oan ús minsken is
om frede en gerjochtichheid te beoarderje. En it is oan de lêzer
se al as net te pleatsen yn syn/har kontekst.
As lêste winskje ik de lêzer by it tinken oer de sin en ûnsin fan
ús bestean wiisheid ta, want:
GOD IS IT ANTWURD NET.
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Skepping (a)

Schepping (a)
toen
de geest
over
de wateren
zweefde
had Zij
met haarzelf
tevreden
kunnen zijn
want
menswording
maakt soms
vleugellam
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doe ‘t
de geast
oer
de wetters
sweefde
hie Hja
mei harsels
tefreden
wêze kinnen
want
in minske wurde
makket somtiden
wjuklam

Skepping (b)
God seach
dat it
goed wie
want
ûteinlik
wurdt alles
ta stof

Schepping (b)
God zag
dat het
goed was
want
uiteindelijk
wordt alles
tot stof
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Ferfrjemding
troch
fest te hâlden
wurdt
ferfrjemding
werklikheid
giet
it eigene
ferlern

Vervreemding
door
vast te houden
wordt
vervreemding
werkelijkheid
gaat
het eigene
verloren
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Ús Mem
ús Mem
dy’t yn de kosmos is
oer de komst fan dyn keninkryk
binne de mienings ferdield
dyn wil wurdt faak oan kant lein
allyk by de ienfâldich leauwenden
as by de saneamde hilligen
wolsto ús helpe by
ús deistich wurk
sadat wy ús
klaaie kinne en fiede
wy freegje dy om ferjouwing fan
ús minne oanstriid
en dieden
wy sizze dy ta om hieltyd
stribje te sillen nei rjochtfeardigens
jou ús de krêft
alle ferliedings te wjerstean
en bestriid mei ús it ûnrjocht
ta heil fan dyn goede ierde
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Geloofsbelijdenis
ik geloof
in de illusie van gerechtigheid
waarin het voor de hele mensheid
goed is om te leven
en dat het onze taak is
om aan zulk een droombeeld te werken
ik geloof
in gelijke rechten voor alle mensen
in vrede en verantwoordelijkheid
dit geloof is pas een geloven
als het daad wordt
en er nooit toe leiden zal
aanspraak te maken
op exclusiviteit
ik geloof
in de liefde die veel verdraagt
in een open hand
in de weg
van mens tot mens
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ik geloof
samen met anderen
te kunnen bouwen
aan een betere wereld
en dat alles proberen
met de macht van de goedheid
het vertrouwen in vriendschap
geïnspireerd door volksverhalen
gevoed door beeldend vermogen
en de kracht
van mythen en legenden
vanuit affiniteit en solidariteit
met hen
aan wie het woord
vaak ontnomen is
ik geloof
in de verrijzenis
als teken van hoop
opstand en verzet
ook al is het moeilijk
er inhoud
aan te geven
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Belidenis fan it leauwe
ik leau
yn de yllúzje fan de gerjochtichheid
wêryn it foar de hiele minskheid
goed is om te libjen
en dat it ús taak is
om oan sa’n dreambyld te arbeidzjen
ik leau
yn gelyke rjochten foar alle minsken
yn frede en ferantwurdlikens
dit geloof is pas in leauwen
as it died wurdt
en der nea ta liede sil
oanspraak te meitsjen
op eksklusiviteit
ik leau
yn de leafde dy’t folle útstean kin
yn in iepen hân
yn de wei
fan minske nei minske
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ik leau
tegearre mei oaren
bouwe te kinnen
oan in bettere wrâld
en dat alles te besykjen
mei de macht fan it goede
it betrouwen yn freonskip
ynspirearre troch folksferhalen
fiede troch byldzjend fermogen
en de krêft
fan mythen en leginden
fanút affiniteit en solidariteit
mei harren
oan wa’t it wurd
faak ûntnommen is
ik leau
yn de ferizenis
as teken fan hoop
opstân en ferset
ek al is it swier
dêr ynhâld
oan te jaan
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