
20 september 2016

Eerste editie

Rinie Altena
Sleutelteksten
 en Gebeden



i

Dit is een zeer persoonlijke verzameling van mijn favoriete tek-
sten en gebeden.

De Sleutelteksten zijn mijn favoriete bijbel verhalen waar ik mijn 
hele leven mee optrek. Maar door mijn leven heen hebben de-
ze teksten steeds meer betekenis voor mij gekregen. Een voor-
beeld is het ‘eerste’ wordingsverhaal uit Genesis. Dit is voor mij 
het evangelie geworden in een notendop. Heel het eerste 
scheppingsverhaal kun je als een regenboog over heel de bijbel 
en wereldgeschiedenis heen zetten. Waarmee het ‘Zeer Goed’ 
als een belofte gaat klinken; 
niet als iets wat er ooit was 
maar wat wordt... 

Zeker Genesis 1 en Johan-
nes 1 zouden op mijn begra-
fenis gelezen mogen wor-
den. Waarbij de vertaling 
een belangrijke rol speelt. Bij 
sommige teksten zijn er sleutelmomenten in mijn leven te be-
noemen waarbij de desbtereffende teksten of een kernzin tot 
grond onder mijn voeten werden.

De gebeden zijn, als er niets bij staat, door mijzelf geschreven.

Toelichting
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Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.

Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. 
Finsternis über Urwirbels Antlitz. 
Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. 
Gott sprach: Licht werde! Licht ward.Gott sah das Licht: daß es gut 
ist. 
Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. 
Gott rief dem Licht: Tag! und der Finsternis rief er: Nacht! 
Abend ward und Morgen ward: Ein Tag.

Gott sprach: 
Gewölb werde inmitten der Wasser 
und sei Scheide von Wasser und Wasser! 
Gott machte das Gewölb 
und schied zwischen dem Wasser, 
das unterhalb des Gewölbs war 
und dem Wasser, das oberhalb des Gewölbs war. 

Es ward so. 
Dem Gewölb rief Gott: Himmel! 
Abend ward und Morgen ward: zweiter Tag.

Gott sprach: 
Das Wasser unterm Himmel staue sich an einem Ort, 
und das Trockne lasse sich sehn! 
Es ward so. 
Dem Trocknen rief Gott: Erde! 
und der Stauung der Wasser rief er: Meere! 
Gott sah, daß es gut ist. 
Gott sprach: 
Sprießen lasse die Erde Gesproß, 
Kraut, das Samen samt, 
Fruchtbaum, der nach seiner Art Frucht macht 
darin sein Same ist, 
auf der Erde! 
Es ward so. 
Die Erde trieb Gesproß, 
Kraut, das nach seiner Art Samen samt, 
Baum, der nach seiner Art Frucht macht 
darin sein Same ist. 
Gott sah, daß es gut ist. 
Abend ward und Morgen ward: dritter Tag.

Gott sprach: 
Leuchten seien am Gewölb des Himmels, 
zwischen dem Tag und der Nacht zu scheiden, 
daß sie werden zu Zeichen, so für Gezeiten so für Tage und Jahre, 
und seien Leuchten am Gewölb des Himmels, über die Erde zu 
leuchten! 
Es ward so. 
Gott machte die zwei großen Leuchten, 
die größre Leuchte zur Waltung des Tags 
und die kleinere Leuchte zur Waltung der Nacht, 

Schepping = Evangelie 
(Genesis 1)
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und die Sterne. 
Gott gab sie ans Gewölb des Himmels, 
über die Erde zu leuchten, des Tags und der Nacht zu walten, 
zu scheiden zwischen dem Licht und der Finsternis. 
Gott sah, daß es gut ist. 
Abend ward und Morgen ward: vierter Tag.

Gott sprach: 
Das Wasser wimmle, ein Wimmeln lebender Wesen, 
und Vogelflug fliege über der Erde 
vorüber dem Antlitz des Himmelgewölbs! 
Gott schuf die großen Ungetüme 
und alle lebenden regen Wesen, von denen das Wasser wimmelt, 
nach ihren Arten, 
und allen befittichten Vogel nach seiner Art. 
Gott sah, daß es gut ist. 
Gott segnete sie, sprechend: 
Fruchtet und mehret euch und füllt das Wasser in den Meeren, 
und der Vogel mehre sich auf Erden! 
Abend ward und Morgen ward: fünfter Tag.

Gott sprach: Die Erde treibe lebendes Wesen nach seiner Art, Her-
dentier, Kriechgerege und das Wildlebende des Erdlandesnach seiner 
Art! 
Es ward so. 
Gott machte das Wildlebende des Erdlands nach seiner Art 
und das Herdentier nach seiner Art 
und alles Gerege des Ackers nach seiner Art. 
Gott sah, daß es gut ist. 
Gott sprach: 
Machen wir den Menschen in unserem Bild nach unserem Gleichnis! 
Sie sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, 
den Vogel des Himmels, das Getier, die Erde all, 
und alles Gerege, das auf Erden sich regt. 
Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, 
männlich, weiblich schuf er sie.

Gott segnete sie, 
Gott sprach zu ihnen: 
Fruchtet euch und mehret euch und füllet die Erde 
und bemächtigt euch ihrer! 
schaltet über das Fischvolk des Meers, den Vogel des Himmels 
und alles Lebendige, das auf Erden sich regt! 
Gott sprach: 
Da gebe ich euch 
alles samensäende Kraut, das auf dem Antlitz der Erde all ist, 
und alljedem Baum, daran samensäende Baumfrucht ist, 
euch sei es zum Essen, 
und allem Lebendigen der Erde, allem Vogel des Himmels, 
alles, was auf Erden sich regt, darin lebendes Wesen ist, 
alles Grün des Krauts zum Essen. 
Es ward so. 
Gott sah alles, was er gemacht hatte, 
und da, es war sehr gut. 
Abend ward und Morgen ward: der sechste Tag.

Vollendet waren der Himmel und die Erde und all ihre Schar. 
Vollendet hatte Gott am siebenten Tag seine Arbeit, die er machte, 
und feierte am siebenten Tag von all seiner Arbeit, die er machte. 
Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, 
denn an ihm feierte er von all seiner Arbeit, die machend Gott schuf.

Dies sind die Zeugungen des Himmels und der Erde: ihr Erschaffen-
sein.

(vertaling Martin Buber / Franz Rosenzweig)

https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/willem-barnard-over-genesis/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/willem-barnard-over-genesis/
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Johannes 1

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor 
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het 
Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in 
haar macht gekregen.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol 
van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, 
de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf 
God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen ken-
nen.

(NBV)

Sinds het begin
is er het spreken;
dat spreken is God nabij,
ja God zelf is dat spreken;
het is er sinds het begin,
God zo nabij;
alles geschiedt daardoor
en buiten dat om
geschiedt niet één ding
dat is geschied.
Daardoor is er leven,
en dat leven is
het licht der mensen;
het licht schijnt in de duisternis:
de duisternis heeft het niet opgenomen.

Het spreken is vlees-en-bloed geworden
en heeft bij ons zijn tent opgeslagen;
wij hebben zijn glorie aanschouwd,
een glorie zoals eigen aan de eniggeborene
van bij de Vader;-
vol van genade en waarheid.

God: niemand heeft hem ooit gezien;
de eniggeboren Zoon,
die de Vader het naast aan het hart is,
hij legt hem aan ons uit!

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)

Johannes 1 = 
Scheppingsverhaal
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Genesis 28: 10-22

Jakob trekt weg van Beëer Sjeva,-
en gaat op Charan aan.
Hij bereikt het oord
en overnacht daar,
want de zon is thuisgekomen;
hij neemt een van de stenen van het oord en
legt die aan zijn hoofdeinde;
zo slaapt hij in, in dat oord.

Hij droomt:
ziedaar, een ladder geposteerd op de aarde,
zijn top reikend tot aan de hemel;
ziedaar: engelen van God
opstijgend en neerdalend daarover;
en ziedaar: boven hem de Ene geposteerd;
hij zegt:
ik ben de Ene,
de God van je vader Abraham en
de God van Isaak;
het land
waarop je nu slaapt
zal ik geven aan jou en aan je zaad;
worden zal je zaad als het stof van de aarde
en uitbreken zul je naar het westen, oosten,
noorden en zuiden;
zo zullen door jou,
en door je zaad gezegend worden
alle families op de bloedrode grond;
ziehier, ik ben met je,
wáken zal ik over je, overal waar je gaat
en je doen terugkeren
op deze bloedrode grond;
nee, ik zal je niet verlaten
totdat ik echt heb gedaan
wat ik tot jou heb gesproken!
Jakob wordt wakker
uit zijn slaap
en zegt:
waarlijk is hier de Ene
in dit oord;

Jakob’s droom; De Heer 
is aan deze plaats…
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en ík onderkende het niet!
Hij wordt bevreesd en zegt:
hoe vreeswekkend is dit oord!-
dit is niet anders
dan een huis van God,
dit is de poort des hemels!
Vroeg in de morgen
recht Jakob zijn schouders,
hij neemt de steen die hij had neergelegd
aan zijn hoofdeind
en zet die neer als standkei;
dan giet hij olie over haar hoofd.
Hij roept als naam uit voor dat oord:
Bet El,- huis van God!
maar eerst was de naam van die stad
‘Loez’.
Dan belooft Jakob een belofte en zegt:
als God met mij zal wezen
en mij bewaren zal op deze weg die ik nu ga
en mij zal geven brood om te eten
en een gewaad om aan te trekken,
en ik in vrede zal zijn teruggekeerd
naar het huis
van mijn vader,-
wezen zal de Ene mij tot God!-
en deze steen
die ik als standkei heb neergezet
zal wezen een huis van God;
al wat gij mij zult geven
zal ik vertienen, ja vertienen voor u!

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=224495900921983&set=a.160308190674088.28683.100000847238680&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=224495900921983&set=a.160308190674088.28683.100000847238680&type=1&theater
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Genesis 32: 23-33

Dan staat hij in die nacht op,
neemt mee
zijn twee vrouwen en zijn twee slavinnen
en zijn elf geborenen,-
en steekt
de oversteek van de Jabok over.
Hij neemt ze mee
en laat ze de beek oversteken;
wat hem toebehoort laat hij oversteken.
Jakob blijft alléén achter;
dan worstelt een man met hem
totdat het morgenrood opklimt.
Als hij ziet
dat hij geen overmacht op hem heeft
raakt hij hem in de holte van zijn heup;
zo wordt de holte van Jakobs heup ontwricht
in zijn worsteling met hem.
Hij zegt: laat me los,
want het morgenrood is opgeklommen;
hij zegt: ik laat je niet los
tenzij je me zegent!
Hij zegt tot hem: hoe is je naam?-
en hij zegt ‘Jakob’,- hij licht de hiel!

Hij zegt:
niet ‘Jakob’,- hij licht de hiel,
zal nog worden gezegd
als je naam,
maar ‘Israël’,- vechter met God!-
want gevochten héb je,
met God en met mensen
en je hebt overmocht!
Dan stelt Jakob een vraag
en zegt: meld mij toch je naam!
Hij zegt:
waarom eigenlijk vraag je naar mijn naam!-
hij zegent hem daar.
Jakob roept als naam voor het oord uit
‘Peniël’,- aanschijn van God,
‘omdat ik God heb gezien van
aanschijn tot aanschijn
en mijn ziel is gered!’
Dan gaat de zon over hem stralen
zodra hij Penoeël is doorgestoken;
maar hij loopt voortaan mank,
om zijn heup.

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)

Jakobs gevecht om 
de zegen
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Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak 
op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, 
zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de 
rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de 
overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er wor-
stelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander 
zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup 
aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ont-
wricht. Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ 
Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De an-

der vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop 
zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want 
je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 
Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten ant-
woord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die 
ander hem daar. Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, 
‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven geble-
ven.’ Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opko-
men. Jakob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij 
de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de 
heupspier niet, tot op de dag van vandaag.

(NBV)

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/marc-chagall-4-jakobs-kampf-mit-dem-engel4.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/marc-chagall-4-jakobs-kampf-mit-dem-engel4.jpg
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Genesis 50: 15-21

Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen el-
kaar: ‘Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich 
wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan.’ Daar-
om lieten ze hem de volgende boodschap brengen: ‘Voordat hij 
stierf heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te bren-
gen: “Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze 
hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de 
dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven.”’ 
Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwin-
gen. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen 
voor hem op hun knieën en zeiden: ‘We zijn bereid je slaaf te 
worden.’ Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch 
Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de 
zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken 
wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Wees dus 
niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.’ Zo 
troostte hij hen en stelde hij hen gerust.

(NBV)

Nu zien de broeders van Jozef onder ogen
dat hun vader is gestorven,
en ze zeggen:
als Jozef ons aanklaagt?-
en omgekeerd tot ons laat terugkeren
al het kwaad
dat wij hebben berokkend aan hém! …
En ze gebieden
om tot Jozef te zeggen:

Kwaad ten 
goede gekeerd…

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/joseph-in-prison-interpreting-the-dreams-of-the-pharaoh27s-baker-and-butler-and-a-subsidiary-study-of-an-arm-gesturing.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/joseph-in-prison-interpreting-the-dreams-of-the-pharaoh27s-baker-and-butler-and-a-subsidiary-study-of-an-arm-gesturing.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/joseph-in-prison-interpreting-the-dreams-of-the-pharaoh27s-baker-and-butler-and-a-subsidiary-study-of-an-arm-gesturing.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/joseph-in-prison-interpreting-the-dreams-of-the-pharaoh27s-baker-and-butler-and-a-subsidiary-study-of-an-arm-gesturing.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/joseph-in-prison-interpreting-the-dreams-of-the-pharaoh27s-baker-and-butler-and-a-subsidiary-study-of-an-arm-gesturing.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/joseph-in-prison-interpreting-the-dreams-of-the-pharaoh27s-baker-and-butler-and-a-subsidiary-study-of-an-arm-gesturing.jpg
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je vader heeft,
in het aanschijn van zijn dood,
geboden en gezegd:
zó zullen jullie zeggen aan Jozef:
ach!,
vergeef toch
de misstap van je broeders en hun zonde
dat ze je kwaad hebben berokkend,-
schenk nu toch vergiffenis
voor de misstap van de dienaars
van je vaders God!
Jozef weent, als ze zo tot hem spreken.
Dan gaan ook zijn broeders zelf tot hem
en vallen voor zijn aanschijn neer;
ze zeggen:
hier heb je ons als je dienstknechten!
Maar Jozef zegt tot hen: vreest niet!-
want sta ík op de plek van God?-
en jullie,
je hebt tegen mij kwaad bedacht;-
Gód heeft dat ten goede gedacht,
met het doel om te doen als op deze dag:
een groot gezelschap in leven te houden,-
welnu, vreest niet,
ik zal jullie en je kroost onderhouden!
Zo troost hij hen
en spreekt hij tot hun hart.

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)
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2:13-3:6

Ze zitten bij hem neer op de aarde,-
zeven dagen en zeven nachten,
en geen die een woord tot hem spreekt,
want ze hebben gezien
dat de pijn zeer groot is.
Daarna
opende Job zijn mond
en vervloekte hij zijn dag.

•

Job antwoordt
en zegt:
de dag verga waarop ik werd geboren,-
de nacht die zei:
ontvangen is een kerel!
Die dag
worde duisternis,
nooit zoeke hem God uit den hoge,
niet schijne over hem een lichtglans!-
mogen hem overdekken
duisternis en schaduw des doods,
boven hem wonen een wolkendek,-
mogen hem overvallen
verduisteringen van de dag!

Die nacht, donkerheid neme hem weg,
hij worde niet verenigd
met de dagen van het jaar,-
in de telling van de maanden
moge hij nooit komen!

10:2-10:8
Ik zal tot God zeggen:
maak mij niet tot boosdoener,-
doe mij weten
waarover ge met mij twist!
Doet het u goed dat ge verdrukt,
dat ge de moeite
van uw handpalmen verwerpt,-
en over het beraad van boosdoe-
ners
licht laat schijnen?
Hebt ge ogen van mensenvlees?-
als ge ziet zoals een sterveling ziet!
Zijn als de dagen van een sterveling
uw dagen,-
of uw jaren
als de dagen van een vent?,
dat ge zoekt naar ongerechtigheid bij mij,-
en naar zonde bij mij vráágt,
ofschoon ge weet
dat ik geen boosdoener ben,-
maar niemand die uit uw hand kan redden!
Uw handen hebben mij gewrocht,
mij gemaakt,-
daarna bent u omgedraaid,

Job
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en verslindt u mij!

13:22-24
Roep, dan geef ik antwoord,-
of ik zal spreken
en geef gij dan repliek!
Waarin liggen voor mij ongerechtigheden
en zonden?,
mijn overschrijding en mijn zonde,
doe mij die weten!
Waarom verbergt ge uw aanschijn,-
en houdt ge mij
voor een vijand van u?
Zie, ik schreeuw ‘moord!’
maar krijg geen antwoord,-
ik roep om hulp
maar er is geen recht.

19:8-10
Mijn pad heeft hij versperd,
ik kan niet verder,-
over mijn banen
heeft hij duisternis gelegd.
Mijn glorie heeft hij van mij afgestroopt,-
weggehaald
de kroon van mijn hoofd.
Hij sloopt mij rondom: daar ga ik!-
heeft als een boom uitgerukt
mijn hoop.

20:15,16
Daarom ben ik

door zijn verschijning verbijsterd,-
bemerk ik hem
dan ben ik een en al schrik voor hem.
God heeft mijn hart week gemaakt,-
de Almachtige
heeft mij verbijsterd.

30:19-21
Hij heeft mij in het slijk geworpen,-
ik vertoon gelijkenis
met stof en as.
Ik roep tot u om hulp en u antwoordt 
niet,-
hier sta ik,
maar gij schenkt mij geen aandacht.
Ge zijt voor mij veranderd in een 
bruut,-
met botte hand bestrijdt ge mij.

42:8b
en Job, mijn dienaar,
moge voor u bidden,-
want zijn aanschijn zal ik opheffen
zonder
met u te doen naar de dwaasheid
dat ge niet recht van mij gesproken hebt,
zoals mijn dienaar Job!

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)
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(Voor de koorleider,
v. David, een musiceerstuk.)

ENE, gij hébt mij doorgrónd,
gíj zijt het díe mij ként.
Gij kent mijn zítten, mijn ópstaan,
hebt begrépen mijn dénken
van vérre.
Gij zijt de maat van mijn gáan en mijn líggen,
met al mijn wégen zíjt gij vertróuwd.
Want er komt geen zín op mijn tóng,-
zie ÉNE,
gij ként haar volkómen.
Van achter, van voren hebt gíj mij omklémd,
hebt ge op mij uw hándpálm gelégd.
Te wónderbaar is mij dit wéten,
te stéil,
ik kán er niet bíj!
Waar zal ik heen om uw Géest te ontgáan,
waarhéen
om voor uw áanschijn te vlúchten?
Als ik opstijg ten hémel, zijt gíj daar,
kies ik als bed de hél, zie, dáar zijt gíj!
Al zal ik uitslaan de vléugels van het mórgenrood,
al ga ik wónen

áchter de zée,
ook daar zal uw hánd mij geléiden,
zal mij gríjpen uw réchterhánd.
Zeg ik: ‘ach dúister, vermáal mij,
nácht
mag voor mij wórden het lícht!’-
dan is ook duister voor u niet te duister en nacht is lícht als de 
dág,
de dúisternis is áls het lícht!
Ja gij, gij hebt geschápen mijn níeren,
mij gewéven
in de schóot van mijn móeder.
Ik dank u,
dat ik ontzagwekkend wonderbaarlijk ben geschapen,
uw dáden zijn wónderen!-
mijn ziel
beséft dat bóvenmáte!
Mijn gebeente was niet verholen
voor u die mij in het verbórgene máakte,
ik werd gevlochten
in het óndersté der áarde.
Mij, vormeloos nog, zagen uw ogen:
op uw boekrol zijn ze alle geschreven,
dagen die wérden gevórmd,
toen nog géen van hén er wás.
Mij,
hoe kostbaar zijn uw gedáchten, o Gód,-
wát zijn hun hóofdstukken kráchtig!
Wil ik ze tellen, het zijn er méer dan het zánd;
ontwaak ik,
dan nóg ben ik sámen met ú.

Psalm 139: Bedde ik mij 
in de hel.. Gij zijt daar

https://riniealtena.com/sleutelteksten/desolation-is-the-place-to-be/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/desolation-is-the-place-to-be/
http://www.youtube.com/watch?v=KIAtRqY2rnc
http://www.youtube.com/watch?v=KIAtRqY2rnc
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Als gij, God, bóosheid ómbrengt,
mannen van blóed
van míj zullen wíjken!-
die van u zéggen: ‘een verzínsel!’,
uw náam ophéffen ten léugen.
Zal ik, ENE, uw háters niet háten
en wálgen van
wie tégen u ópstaan?
Ik haat hen, mijn háat is volstrékt,
tot víjanden
zijn zíj mij gewórden.
Doorgrond mij, God, en kén mijn hárt,
tóets mij
en kén mijn gedáchten!
Wil zien
of ik op een wég van smárt ben,
en léid mij
op een wég naar de éeuwigheid!

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)

Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
(bedde ik mij in de hel - Gij zijt daar SV)

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

https://www.youtube.com/watch?v=KIAtRqY2rnc
https://www.youtube.com/watch?v=KIAtRqY2rnc
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U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

God, breng de zondaars om,
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –
ze spreken kwaadaardig over u,
uw vijanden misbruiken uw naam.

Zou ik niet haten wie u haten, HEER,
niet verachten wie tegen u opstaan?
Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand geworden.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij over de weg die eeuwig is.

(NBV)

Zelfs de (herziene) Statenvertaling geeft het zo weer:
8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
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(Raoef Mamedov)

Wie hecht geloof
aan wat wij hebben gehoord,-
de arm van de Ene,
voor wie is die ontbloot?
Als een loot klom hij op
voor zijn aanschijn,
als een wortel uit dorre aarde
had hij geen gestalte en geen luister;
wij zagen hem aan,
maar hij had geen aanblik
dat wij hem begeerd zouden hebben.
Veracht en gemeden door de mensen,
een man van smarten, bekend met ziekte,-
als een die het aanschijn voor ons verbergt,
veracht, wij hebben hem niet geacht.

En toch, ónze ziekten heeft hij gedragen,
onze smarten, hij heeft ze getorst;
en wij, wij hielden hem voor
gewoon een geplaagde,
geslagen door God, die vernederde.
Maar hij werd doorboord
om onze overschrijdingen,
verbrijzeld om onze ongerechtigheden;
de straf die ons de vrede aanbrengt
was op hem,
door zijn striemen
is ons genezing geworden.
Wij allen dwaalden als schapen,
ieder naar zijn eigen weg
hebben wij ons gewend;
maar de Ene heeft op hem doen neerkomen
het onrecht van ons allen.
Hij werd mishandeld
en hij, hij liet zich vernederen
en deed zijn mond niet open;
zoals een lam ter slachting wordt geleid,
zoals een moederschaap
voor het aanschijn van haar scheerders
verstomt,-
deed hij zijn mond niet open.
Na opsluiting en berechting
is hij meegenomen,
en zijn generatie, wie bekreunt zich daarover?
Nee, hij is afgesneden
van het land der levenden,
vanwege de overtredingen

Jesaja 53 Lied van 
de knecht

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/raoef_mamedov-the_last_supper_down_syndrome_full_large.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/raoef_mamedov-the_last_supper_down_syndrome_full_large.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/raoef_mamedov-the_last_supper_down_syndrome_full_large.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/raoef_mamedov-the_last_supper_down_syndrome_full_large.jpg
http://www.zakirova.com/zakirova/mamedov/index_mamedov.html
http://www.zakirova.com/zakirova/mamedov/index_mamedov.html
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van zijn gemeente
trof hem een plaag,
gaf men bij boosdoeners hem een graf,
bij een rijke, in zijn dood,-
hoewel hij geen geweld heeft gepleegd
en er geen bedrog was in zijn mond.
De Ene
heeft het behaagd hem te verbrijzelen,
ziek te maken,
maar nu zijn ziel
zich aanbiedt als verontschuldiging
zal hij nazaten zien, zijn dagen verlengen,-
en wat de Ene behaagt
zal door zijn hand gelukken.
Uit de ellende van zijn ziel zal hij licht zien,
verzadigd worden
met kennis van hem;
een rechtvaardige, mijn dienaar,
brengt rechtvaardiging voor de velen,-
wier ongerechtigheden hij torst.
Daarom
bedeel ik hem met die velen,
machtigen verdeelt hij als roofgoed,
daarvoor
dat hij zijn ziel
heeft blootgesteld aan de dood,
bij de overtreders geteld is geweest,-
en hij veler zonde heeft gedragen
en voor de overschrijders
zich heeft laten treffen.

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/ecce_homo.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/ecce_homo.jpg
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Sterker nog,
ik acht alles schade
doordat de kennis van Christus Jezus,
mijn Heer, alles te boven gaat;
door hem ben ik alles
als schade gaan zien
en acht ik het vuilnis
als het erom gaat Christus te winnen
en één met hem bevonden te worden;
niet met mijn gerechtigheid

uit een wet
maar met die uit geloof in Christus,
de gerechtigheid die uit God is
op grond van het geloof,-
om hem te kennen,
en de kracht van zijn opstanding
en gemeenschap met al zijn lijden,
hem gelijkvormig wordend in zijn dood
om mogelijk de opstanding uit de doden
te bereiken.
Niet dat ik die al heb gegrepen
of al volmaakt ben,
maar ik jaag ernaar of ik die
ook mag grijpen,
omdat ik ook gegrepen bén
door Christus Jezus.

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)

Filippenzen 3: 8-12

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/chagall-witte-kruisiging.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/chagall-witte-kruisiging.jpg
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Laat die gezindheid in u zijn
die ook in Christus Jezus was,-
die bestaande in de gestalte van God
het niet als geroofd goed heeft beschouwd
gelijk te zijn aan God,
maar zichzelf heeft ontledigd
door de gestalte van een dienstknecht
aan te nemen,
gelijk geworden aan mensen
en in houding een mens gebleken;
hij heeft zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden tot in de dood,
de dood aan een kruis.
Daarom heeft God hem verhoogd
en hem genadig de naam verleend
die is boven alle naam,
opdat in de naam van Jezus
alle knie zich zal buigen
van hemelingen, aardbewoners
en onderaardsen,
en alle tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer!,
tot glorie van God de Vader.

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij 
die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet 
vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van 
een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens versche-
nen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de 
dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog ver-
heven en hem de naam geschonken die elke naam te boven 
gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in 
de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belij-
den: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

(NBV)

Filippenzen 2: 5-11

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/51_stedman.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/51_stedman.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/51_stedman.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/51_stedman.jpg
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De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nooit.
Wat dan profetieën betreft,
zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,

dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raad-
sel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.

(Nieuwe Statenvertaling)

1 Korinthe 13 Het 
ware Godsbeeld..
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Al spreek ik in de talen van mensen
en engelen,
maar liefde heb ik niet,-
ik ben niets.
En al deel ik alles wat van mij is uit,
en al geef ik mijn lichaam prijs
om mij te laten verbranden,
maar liefde heb ik niet,-
ik ben nergens nuttig voor.
De liefde heeft lange adem,
goedertieren is de liefde,
niet afgunstig,
de liefde praalt niet, blaast zich niet op,
gedraagt zich niet grof, zoekt niet zichzelf,
raakt niet beledigd,
is geen boekhoudster van het kwaad,
is niet verheugd over het onrecht
maar verheugt zich over waarachtigheid;
alles bedekt zij, tegen alles in gelooft zij,
in alles hoopt zij, in alles volhardt zij.
De liefde vergaat nimmermeer;
hetzij profetieën, zij zullen afgedaan hebben,
hetzij vreemde talen, ze zullen ophouden,
hetzij kennis, ze zal afgedaan hebben.
Ten dele is immers ons kennen
en ten dele is ons profeteren;
maar wanneer het volmaakte komt
zal wat ten dele is afgedaan hebben.
Toen ik een klein kind was
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind,
redeneerde ik als een kind;
toen ik een man werd

heb ik afgelegd wat des kinds was.
Ja, nú kijken wij met een spiegel
in een raadsel,
maar dán: van aangezicht tot aangezicht!
Nú ken ik ten dele,
dán zal ik ten volle kennen,
zoals ik ten volle word gekend.

(De Naardense Bijbel; Pieter Oussoren)
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En zie, twee van hen
zijn op diezelfde dag onderweg geweest
naar een dorp op een afstand van
zestig stadiën van Jeruzalem,
welks naam Emmaüs is,-
en hebben zich met elkaar onder-
houden
over al deze dingen die voorgeval-
len zijn.
En het is geschied,
terwijl zij zich onderhielden
en van gedachten wisselden,
dat Jezus zelf is genaderd
en met hen meegelopen is;
maar hun ogen zijn zo bevangen geweest
dat zij hem niet hebben herkend.
Maar dan zegt hij tot hen:
wat zijn dit voor gesprekken
die ge al wandelend met elkaar voert?
Treurig blijven ze staan.
Ten antwoord zegt één,
wiens naam Kleopas is, tot hem:
bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem
dat u niet weet van de dingen
die daar in deze dagen zijn geschied?

Hij zegt tot hen: wat voor dingen?
Zij zeggen tot hem:
die met Jezus de Nazarener,
een man die een profeet was,
machtig in werk en woord
tegenover God en heel de ge-
meenschap,-
hoe onze overpriesters en onze 
overheden
hem hebben prijsgegeven
aan terdoodveroordeling
en hem gekruisigd hebben;
wij hebben de hoop gekoesterd
dat hij het was
die Israël zou gaan verlossen;
maar al met al
is het vandaag de derde dag
sinds die dingen zijn geschied;
echter hebben ook enkele vrouwen
uit onze gelederen
ons ontsteld
die vroeg in de morgen
bij het graf geweest zijn;
toen ze zijn lichaam daar niet vonden
zijn ze komen zeggen
dat ze ook een aanblik van engelen
hebben gezien,
die zeggen dat hij lééft;
zomaar enkelen van hen
die met ons zijn
zijn mee teruggegaan naar het graf,

De Emmaüsgangers 
Lukas 24: 13-35
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en vonden het zó
zoals ook de vrouwen hebben gezegd,
maar hemzelf hebben ze niet gezien!
Dan zegt hij tot hen:
o onverstandigen, te traag van hart
om te vertrouwen
op alles wat gesproken hebben
de profeten!-
moest de Christus niet
dat alles lijden,
en zo binnengaan in zijn heerlijkheid?
En beginnend bij Mozes
en bij alle profeten,
legt hij hun uit
wat in alle geschriften over hem gaat.
Dan naderen ze het dorp
waarheen ze onderweg waren,
en hij doet alsof hij verder wil trekken.
Zij dringen sterk bij hem aan
en zeggen:
blijf bij ons, want het is
tegen de avond
en de dag is al gaan liggen!
Dan gaat hij mee naar binnen
om bij hen te blijven.
En het geschiedt:
als hij met hen aanligt
neemt hij een brood en
spreekt een zegening uit;
hij breekt het en
geeft het hun aan.
Dan worden hun ogen geopend

en herkennen ze hem;
en meteen wordt hij onzichtbaar
voor hen.
Zij zeggen tot elkaar:
was ons hart niet brandend in ons,
toen hij onderweg met ons sprak,
toen hij voor ons de Schriften open-
de?
In datzelfde uur staan ze op
en keren terug naar Jeruzalem,
waar ze de elf
en hun metgezellen
verzameld vinden;
die zeggen: de Heer is werkelijk op-
gewekt
en is door Simon gezien!
En zij zetten alles uiteen
van onderweg,
en hoe hij zich aan hen
heeft laten kennen
in het breken van het brood.

(Naardense Bijbel

https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/journey-to-emmaus.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/journey-to-emmaus.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/emmaus-modern.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/emmaus-modern.jpg


26

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een 
dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwij-
derd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorge-
vallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus 
zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd ver-
troebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar 
loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd 
staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u 
dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar 
deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze ant-
woordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een mach-
tig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het he-

le volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood la-
ten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat 
hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het 
de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben en-
kele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen 
ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn li-
chaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen 
waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar 
van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan 
zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 
Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent 
u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten 
gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan 
om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat 
er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon 
bij Mozes en de Profeten.Ze naderden het dorp waarheen ze 
op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar 
ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zei-
den:

https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/emmausgangers.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/emmausgangers.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/679px-duccio_di_buoninsegna_emaus.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/679px-duccio_di_buoninsegna_emaus.jpg
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‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ 
Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan 
tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak 
het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herken-
den ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zei-
den ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg 
met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden 
op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en 
de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werke-
lijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De 
twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe 
hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het 
brood.
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Desolation

For the servant of God
Consolation is the place of danger

Where he may be deluted
(accepting only what he sees,

experiences, or knows)
But desolation is his home

For in desolation he is seized by God
And entirely taken over into God.

In darkness, in emptiness,
In loss, en death of self.

Then the self is only ashes. Not even ashes!

Verlatenheid

Voor de dienaar van God
Is troost een gevaarlijk oord

Dat kan hem misleiden
(Omdat hij dan slechts aanvaardt wat hij ziet,

voelt of kent)
Maar troosteloosheid is zijn thuis

Want in de troosteloosheid wordt hij gegrepen door God
En volledig overgenomen in God

In de duisternis, in de leegte,
In het verlies, in de dood van het zelf.

Dan is het zelf slechts as. Zelfs minder dan as!

Uit: Thomas Merton, Raids On The Unspeakable, Burns & 
Oats, London, 1977, pag 114. Vertaling Dirk Doms; in Contact-
blad Mertonvrienden, 16e Jaargang, 2002 nr 1, pag 19. Het ge-
dicht was weer een vertaling van de moslim mysticus Ibn Ab-
bad van Ronda (1332-1390)

Desolation is the place 
to be…



29

Laat niets je verstoren;
Laat niets je ontstellen;
Alle dingen gaan voorbij:
God veranderd nooit.
Geduld bereikt alles waarnaar het streeft.
Hij/Zij die God heeft vindt dat hem/haar niets ontbreekt;
God alleen is voldoende.

Nada te turbe

nada te espante
todo se pasa.
Dios no se muda
la paciencia
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene
nada le falta
Solo Dios basta." " " " " Theresa van Avila

Theresa van 
Avila (1515-1582)

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/kopklein.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/kopklein.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/kopklein.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/kopklein.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI
http://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI
http://monasteryroad.blogspot.com/2009/02/nada-te-turbe-prayer-of-teresa-of-avila.html
http://monasteryroad.blogspot.com/2009/02/nada-te-turbe-prayer-of-teresa-of-avila.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theresia_van_%C3%81vila
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theresia_van_%C3%81vila
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Kruisiging 2 Libbe Venema

Veel te laat heb ik jou liefgekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou liefgekregen.

Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heengebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

Huub Oosterhuis / Augustinus

Veel te laat heb ik 
jou liefgekregen

https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/11/kruisigingii.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/11/kruisigingii.jpg
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Ik zal mijn mond niet houden tegen u
– waarom zou ik?
Onrustig, droef,  opstandig, schamper
is mijn hart in mij

Wie zijt gij dat ik u belangrijk vind
dat ik aan u denk iedere dag
dat ik mij toets aan u?

Draai toch eindelijk je ogen
van hem af, zeggen ze tegen mij
– maar dan heb ik geen antwoord

Nooit heb ik niets met u

Tegen bijna beter weten in
stel ik mijn hoop op u
Mijn lot is levenslang
wachten op u

Leven met een dode, zelfbedachte,
onzichtbare geliefde –
waarom zou ik
u niet opgeven?

Maar ik kan niet anders
dan roepen: heb mij lief

" " " " " " " " " Huub Oosterhuis
Om antwoord 
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Aan Eberhard Bethge Tegel, 18 juli 1944

“De mens wordt opgeroepen Gods lijden aan 
de goddeloze wereld mee te lijden. (…) Hij 
moet ‘werelds’ leven, zo juist deelt hij in 
Gods lijden. Hij mag ‘werelds’ leven en juist 
dan deelt hij in het lijden van God, d.w.z. hij 
is bevrijd van alle onechte religieuze bindin-
gen en belemmeringen. Christen zijn wil niet 
zeggen, op een bepaalde manier religieus 
zijn, of op grond van een of andere methodiek iets uit jezelf ma-
ken, (…), maar het betekent mens zijn. Je wordt geen christen 
door religieus te handelen, maar door, levend in de wereld, te 
delen in Gods lijden.(curs. door mij) (…) ‘Bekering’ (‘Metanoia’) 
betekent: niet in de eerste plaats denken aan eigen noden, pro-
blemen, zonden en angsten, maar zich mee laten nemen op de 
weg van Jezus Christus in het Messiaanse gebeuren.”

Aan Eberhard Bethge Tegel, 21 juli 1944

“Ik heb de laatste jaren steeds meer de diepe 
aardsheid van het christendom leren doorgron-
den. De christen is … gewoon een mens, zoals 
Jezus mens was. Niet de vlakke, banale aards-
heid van rationalisten, bedrijvigen, gemakzuchti-

gen of wellustigen maar de diepe, gedisciplineerde aardsheid, 
doortrokken van het besef van dood en opstanding. Later heb 
ik ervaren en ik ervaar het tot op dit moment, dat je pas leert ge-
loven als je midden in de aardsheid van dit leven staat; als je 
aards leeft, dus met alle taken en problemen, successen en mis-
lukkingen, met alle ervaringen en twijfels; zo word je een mens, 
een christen .”

“Ik zou niet aan de grenzen, maar in ’t midden van ons bestaan 
van God willen spreken; en niet bij onze zwakheden, maar daar 
waar we sterk zijn, dat wil dus zeggen, niet bij dood en schuld, 
maar in het volle leven en waar het goede in de mens aan de 
dag treedt. Het komt mij voor, dat het beter is, aan de grenzen 
te zwijgen en het onoplosbare onopgelost te laten. (…) God is 
midden in ons leven en tegelijk steeds ‘van de overzijde’.” (30 
april 1944)

“Wat is God? Niet in de eerste plaats een algemeen geloof aan 
Gods almacht enz. Dat is geen werkelijk beleven van God, 
maar een verlengstuk van de wereld. De ontmoeting met Jezus 
Christus. Ervaren dat hier heel het menselijke bestaan wordt 
omgekeerd, want Jezus bestaat alleen ‘voor de anderen’. Dit 
‘zijn voor anderen’ van Jezus is de ervaring van de transcenden-
tie! Pas uit dit ‘bevrijd zijn van zichzelf’ uit dit ‘leven voor ande-
ren’ tot het einde toe, ontspringen almacht, alwetendheid en al-
omtegenwoordigheid. Geloof wil zeggen: deelnemen aan dit 
zijn van Jezus (menswording, kruis en opstanding). Onze ver-
houding tot God is geen ‘religieuze’ houding (…) maar een 
nieuw leven, ‘alleen voor de anderen’, het betekent ons deelne-
men aan het leven van Jezus.” (3 augustus 1944, “Schema 
voor een studie”)

Dietrich Bonhoeffer 
1906-1945 teksten

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/9025940099b.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/9025940099b.jpg


33

Christen en Heiden Dietrich Bonhoeffer

Christen en Heiden

Mensen gaan tot God in hun nood,
zoeken om hulp,
bidden om geluk en brood,
om redding uit ziekte, schuld en dood.
Dat doen zij allen, allen,
christen en heiden.

Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, gesmaad,
zonder onderdak en brood,
zien Hem gebukt
onder zonde, zwakheid en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt het lichaam en de ziel
met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de kruisdood,
en vergeeft hen beiden.

Dietrich Bonhoeffer, Juli 1944



2
Gebeden
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Gebed van een moeder die haar/hun zoon van 6 
verloor aan een hersentumor

God:

Ik ben die Ik ben
Ik omvat je
Ik ben de Alpha en de Omega
Ik blijf dezelfde

De rots waarop je kunt bouwen
De rots waarop je kunt vertrouwen
Overdag vang Ik de warmte van de zon op
In je nacht straal ik de warmte naar je terug.

Maar ik heb me gestoten aan de rots
Ik heb me verwond aan het gesteente

De rots is hard
De rots is onbegrijpelijk;
niet te bevatten

Ik stootte mij aan de rots
Ik verwondde mij aan het gesteente
Het doet pijn
En ik huil…….

(2006)

de 2  foto’s voor bij mijn gedicht over God, de rots waar ik mij
aan stoot. De 1e foto is in een mineralenmijn in Duitsland geno-
men. Alles is daar steen, koud en afstandelijk, maar tegelijker-
tijd mooi, schitterend en je wilt het aanraken…
De tweede foto is een close up van een rotswand vol met lei-
steen. Mijn man en ik waren samen aan het wandelen en we 
vonden de kleuren mooi. Het heeft een mooi reliëf, ziet er hard 
uit en toch is het heel breekbaar. Als je dat
toepast op je beeld van God dan…(2011)

Gebed van een moeder
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Foto's gemaakt door Thomas Merton

HEER MIJN GOD

Ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen

waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt,

en als ik denk dat ik Uw wil volg,
dan betekent dit nog niet

dat ik dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen

U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven

bij alles wat ik doe.
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.

Als ik dit doe dan weet ik
dat U mij zult leiden langs het rechte pad,
hoewel ik er misschien niets van begrijp.

Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood.

Ik zal niet bang zijn
want U bent steeds bij mij,

en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten
om mijn gevaren alleen te doorstaan.

Thomas Merton / Thoughts in Solitude p.83

Gebed van 
Thomas Merton
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Hier ben ik

Hier mij
hinneni

Hier

Op deze plek
Dit moment
Nu
In deze ruimte

Ben

Tussen was en zal
Zijn
Waarom?
Waartoe
Voor wie en wat?

Ik

Wie ben ik?
Wat is dat?
Geen idee
Maar wat/hoe dan wel?

…

.. wil worden
schepping zijn
van / in / door / uit
U
al is het maar een beetje
op U lijken

Spreek!
Alstublieft

Ik kan en wil mijzelf niet maken
Schets U zelf
(in)
mij

25 juni 2013

Hier ben ik 2
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Heer

Hoe te zijn?
Waar U bent..
Waar ben ik dan nog
Waar ik ben…
Waar bent U dan nog

Hoe te zijn?
U in mij?
Ik in U?
Binding / Ontbinding
Wording / Ontwording

Geboorte
In wording
Schepping
Gewild zijn
Geliefd

onderdrukt
Gevangen
Bezet gebied
Bezeten

Opgeven Opgegeven
Loslaten Losgelaten
Verliezen verloren
Nederlaag Vernietigd
Dood

Opwekking
Opstanding
Herschepping
Voltooiing

In U verenigd
In U zijn

Zelfstandig geworden
Ben ik met je vergroeid geraakt

..............................

Ik en U / U en ik
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Denk niet dat we
voorbij kunnen zien
aan de zesde dag

we leven er middenin

De aarde woest en doods
en duisternis over de oervloed

maar Uw geest broedt over de diepte

Dank U
U spreekt

Wij zijn uit en in Uw liefde verwekt

Verwek ons vandaag nieuw
Spreek
Schep ons
Schep deze wereld
En de mensen die wij noemen …

Breek ons open
Ruk ons uit verband

Tot nieuw leven

Schepping

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/v_van_gogh_wheatfield_with_crows_18901.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/v_van_gogh_wheatfield_with_crows_18901.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/v_van_gogh_wheatfield_with_crows_18901.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/v_van_gogh_wheatfield_with_crows_18901.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/van_gogh_evening_landscape_poster-p228925796574069835t5wm_400.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/van_gogh_evening_landscape_poster-p228925796574069835t5wm_400.jpg


41

Heer God van deze avond,

Ziet Gij de IJssel die dagelijks hier langs Kampen stroomt?
Hoort Gij de geluiden van de vogels die zich verzamelen voor 
de trek?

Hoort Gij het verlangen?

Hebt Gij weet van Joost en Frank en Diana?
Voelt Gij hun pijn?

De wanhoop van Joke

Proeft Gij het geluk van Ibrahim en Aisha
De trots van haar ouders
Ziet Gij hun tocht?

Zo klink de stem van God in het paradijs..

Hebt je Mij wel gezien?
Ik weet, zie hoor, voel en proef
Ik heb vergeven zonder einde, omdat ik nooit zonde heb ge-
kend
Genade geborgen in genade geborgen in genade….

Zo klink de stem van God in het paradijs..

Schep geen vreugde in dat wat voorbij gaat
Laat je niet meesleuren door de waan van de dag
Ik houd van dat wat het zwakst is
En breekbaar
Dat is het geheim wat je draagt een geheim van mijn liefde
In en door alles heen

Kome wat komt
Uw rijk

(26 augustus 2005/januari 2012)

Sectie 6

Een persoonlijke 
parafrase van het slot van 
Jona

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/phpthumb_generated_thumbnail1.jpg
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Heer

U zegt:
‘Ik zal je niet verlaten’
Waarom voel ik mij dan zo verlaten?

U zegt:
‘Ik ben met je’
toch heb ik vaak het gevoel dat ik er alleen voor sta..

U zegt:
‘Vrees niet!
En toch ben ik bang

U zegt:
‘Ik ben het Licht’
En zie allleen maar dikke duisternis

Blijkbaar snap ik het niet;
Ben ik ziende blind
Horende doof
Zonder verstand

Geef mij
Open ogen
Horende oren
Een verlicht verstand

Dat ik Zie en Hoor en Versta

Dat Gij aanwezig bent in dat alles

En dat ik leef
Dat wij leven

Rinie; 2003

Sectie 7

Hoezo; niet verlaten..?
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Heer

Heel mijn leven
In U

Ook nu

Nu de wanhoop mij overspoelt
De waan van de dag is
bliksem schichten
vuur van de hel
brand
duisternis
dikke dikke duisternis
vloed ja

en toch

‘dwell’ ik in U
begin
wording
schepping
U in mij

ook in dit
waar ik ben
in dit geheel
deze stemming

in U

Rinie; 24 mei 2006?

‘God is where your life is’
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Heer,

als dit de plek is
als dit de weg is
die ik gaan moet
als dit het werk is
dat ik moet doen

deze wanhoop
die depressie
die paniek
die angst
die dikke dikke duisternis

in U

die laten omvormen
scheppen
herscheppen
tot vruchtbare grond

die genade en liefde
laten zijn

en ieder moment
te mogen zeggen

hier ben ik
hier bent U

dit ben ik
dit bent U

Maak er iets
Goeds van

Niet weg
Niet vluchten

Maar in die wanhoop
aanwezig durven zijn
alles loslaten
nergans aan vastklampen
niets om aan vast te houden

Niet verzetten
En me er niet in verliezen
Overgave & toewijding
In Uw handen

Rinie; 6 mei 2004?

Mijn cel
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Hier ben ik..

Heer hier ben ik
In deze zin     en onzin
In deze min     en onmin
In deze stem     en ontstemming

Wat nu
Wat wilt U
Van mij; van ons?

Ja Heer
En ik wil maar één ding
Dat het allemaal zin heeft

Dat U bent
Verborgen
Maar daarin
gewoon echt
in dat alles

als Bron
als Beweging
Genezing
Bevrijding
Als Vrucht

Daarin
Binnen-in
In dat alles
Het hart
Dat het er toe doet

Maak mij vruchtbaar
Wees mij
Wees ons

Help mij
Een beetje gedisciplineerd te zijn
En gewoon te doen
Wat ik moet doen
Gewoon
Een bijdrage te zijn

Te behoeden
Te bewaren
Te bewerken

Ik leef
Wij leven
In de Adem
Van Uw Stem

Rinie; 2004

Hier ben ik
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Heer

Wilt U
Aan mijn ik
Voorbijgaan

Ga verder
dan mijn ik

En wilt U
Mij zijn

En ik?

Ik kan dat niet
mij lukt dat niet

Ego…
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Kome wat komen moet

Kome wat komen moet,
nog meer onduldbare
dagen van angstig
vragen: hoe verder,
nachten van niet meer
weten: wie ben ik

kome wat komt, maar
laat het om jou (U) zijn
dat we het uithouden

en niet om niemand

dat wij de beker
drinken tot de bodem,
dat wij dit leven leven
leven tot de dood.

en vallen in U

Kome wat komen moet 
(iets gewijzigd van 
H. Oosterhuis)
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God, geef me de rust
om te accepteren wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kán,
en de wijsheid om het verschil te zien.

om te leven bij de dag,
om te leven bij het moment,
om moeilijkheden te zien als de weg naar rust, om,
net als Hij, de zondige wereld te accepteren zoals hij is,
niet zoals ik hem graag zou hebben,
erop vertrouwend dat Hij alles in orde zal maken
als ik me overgeef aan zijn wil –
dat ik redelijk gelukkig mag zijn in dit leven
en voor eeuwig ultiem gelukkig met Hem.

Gebed om rust 
(Boëthius 500?)
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Dagsluiting

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij 
waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en een-
zaam,
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij 
zoekt
zoals ik U.

Roeping

(voor de Zusters van Liefde, te Weert)

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij
vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,
ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de tee vee.
Toch goed dat er een God is.

GRAF TE BLAUWHUIS

Hij rende weg, maar ontkwam niet, 
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud. 
Een strijdbaar opschrift roept van alles, 
maar uit het bruin geëmailleerd portret 
kijkt een bedrukt en stil gezicht. 
Een kind nog. Dag lieve jongen.

Gij, die Koning zijt, dit en dat, wat niet al, 
ja ja, kom er eens om, 
Gij weet waarom het is, ik niet. 
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?

AAN DE MAAGD, VIERDE PERSOON GODS

Gij, die niet veel gesproken hebt,
maar alles in Uw hart bewaard –
U groet en troost ik, lieve Moeder,
Gezegende.

BEKENTENIS

Voordat ik in de Nacht ga die voor eeuwig lichtloos gloeit,
wil ik nog eenmaal spreken, en dit zeggen:
Dat ik nooit anders heb gezocht
dan U, dan U, dan U alleen.

Gerard van het Reve
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‘Wie ben ik?’

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je treedt uit je cel
rustig blij en zeker
als een burchtheer uit zijn slot.

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je spreekt met de bewakers
vrij rechtuit en vriendelijk
als was je hun heer

Wie ben ik?
Ze zeggen me ook:
je draagt je zwarte dagen
evenwichtig en waardig
als iemand die gewend is te overwinnen.

Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf:
onrustig vol heimwee
ziek als een gekooide vogel
snakkend naar lucht als werd ik gewurgd
hongerend naar kleuren naar bloemen en vogels
dorstend naar een woord naar een mens dichtbij

trillend van woede om willekeur om de geringste krenking
opgejaagd wachtend op iets groots
machteloos bang om vrienden in den vreemde
moe en te leeg om te bidden te danken te werken
murw en bereid om van alles afscheid te nemen?

Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik nu de een en morgen de ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Huichel ik voor de mensen
en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende zwakkeling?
Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger
wanordelijk vluchtend na de verloren slag?

Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen.
Wie ik ook ben Gij kent mij
ik ben van U mijn God.

juni 1944

Wie ben ik? Bonhoeffer
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