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hoe zij terug kijken...

al die bekenden uit de Bijbel 
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EERSTE

TESTAMENT

Adam

mens heet ik
een type zoals jij 

ik mag er zijn
om Meer te zien

maar ik beken
als bitter raadsel: 

ik ontvang en 
geef weinig terug

God zoek ik
maar ook mijn ik
en als ik dat besef
ben ik al te vinden

want open ga ik 
als ik wil horen
dan leidt God 
mij uit mij zelf
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Kain

waar blijft een mens
als je de Stem ontloopt

als je te sterk wordt
voor het zwakke van God

mijn daad was kort
mijn weg werd lang

ik werd een vreemde 
in de wereld van God

nog vreemder werd het
toen Hij mij als getekende 

niet uit Zijn hand liet vallen
Henoch mocht mijn zoon zijn 

Noach

ik heb geleerd
–-door wachten heen--

dat God een vraag kan zijn
om verder dan mijn ik te zien

Hij is groter dan de aarde 

dus ben ik maar begonnen 
met wat dwaas voor mensen is

ik geef het roer uit handen
en weet niet waar ik blijf
Hij is groter dan de zee

ik zie mij daar bezig
met hout en met mensen

het kan niet en het past niet
dat Hij mij wil gebruiken

Hij is groter dan mijn hart  
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Abraham

vandaag ben ik
Abraham van ver
ik moet nog even

wat oud geloof opruimen
maar dan valt er ook

een horizon in mijn ogen

ik weet intussen
dat God een weg is

dat horen leven wekt
dat die vreemde Stem 
mij zo nabij kan zijn

als de stilte in de nacht

gaan waar ik niet wil
thuis raken in de vreemde
het onmogelijke verkennen
niet meer achterom kijken

een beter Weten volgen
dit geloof wordt mijn weg

Izaak

voorbijganger ben ik
enkel doorgever van leven
men leest mij bij de gratie 

bijna was ik slacht-offer
van heidens geloof geworden

het dwaalt nog door mijn slaap

maar Rebekka heeft mij 
in de annalen getrokken

ik leefde in de blinde 

God kijkt verder, weet ik,
dan de dingen van vandaag
dat is soms mijn probleem


