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Schoonheid uit Wijsheid en Kracht… 

 

[Zr:. Ingrid:] 

A:.M:., Waarde en Lieve Bb:. en Zz:., 

Wat zou er kunnen ontstaan wanneer we Wijsheid in dialoog 

brengen met Kracht? Wat zou er kunnen gebeuren wanneer 

het Vrouwelijke en het Mannelijke een gezamenlijke 

zoektocht aanvangen? Wat zou er kunnen voortkomen uit de 

interactie van het scheppende Woord? Zouden Wijsheid en 

Kracht op deze manier Schoonheid tot stand kunnen 

brengen? Zou die kunnen voortkomen vanuit hun culminatie? 

En zou Schoonheid dan vanuit het Oosten naar het Westen 

kunnen reizen. Zodat wij deelgenoot aan haar kunnen 

worden op de paden die wij hebben te gaan? 

 

[Br:. Jerry:] 

De verkenning tot het vinden van antwoorden op deze vragen 

gingen wij gezamenlijk aan, letterlijk over de grenzen van tijd 

en ruimte heen. En we kozen ervoor om daartoe poëzie te 

laten spreken. Zr:. Ingrid namens Wijsheid en Br:. Jerry vanuit 

Kracht. Sta ons toe om op deze bijzondere plaats en op deze 

bijzondere manier met jullie te delen wat hieruit voort mocht 

komen… 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

Wijsheid spreekt, gelukkig noch ongelukkig, tot Kracht:  
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Ik werd geboren 

en iemand kwam aansjokken, zette een ladder 

tegen mij aan en klom naar boven 

met op zijn rug mijn ziel en mijn gedachten. 

 

Het begon te regenen 

en hij sprong naar beneden, holde weg 

om te schuilen, riep nog over zijn schouder: 

'Wees gelukkig! Wees maar gelukkig!' 

 

De zon verscheen, 

maar er klom niemand meer naar boven. 

Niemand legde uit hoe ik mijn gedachten 

moest gebruiken, 

niemand bracht schaduw, 

niemand haalde de ladder weg, 

niemand zei dat er niemand meer zou komen. 

 

(Toon Tellegen: “Ik werd geboren”, in: Daar zijn woorden 

voor, 2005) 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

Maar Lieve Wijsheid, U werd geboren, ik toon U Kracht. 

Verwijt U zich de éénzaamheid. Laat mij U dan het volgende 

zeggen: 
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Ik ben van heden en verleden, 
want al wat is, is reeds geweest: 
veel incarnaties zijn vergleden – 
maar … nog geen overwinningsfeest. 

Verwijt in u zich het ‘geweten’? 
brengt dit nog steeds de heimwee mee? 
Is dit dan niet de bron der smarten 
in ‘t kolken van de levenszee? 

Al ‘t verleden moést gebeuren – 
het levensrad wentelt steeds voort: 
niemand kan nooit het ‘zelf’ ontvlieden … 
tot hij verstaat het god’lijk woord: 

‘Heb lief uw naaste als uzelve’ – 
doorzie de zelfzucht van uw ‘zijn’ … 
ja, meer nog, – zie de – nieuwe and’re – 
laat hem-in-u de meeste zijn. 

Het ‘ik’ van heden en verleden 
in het mij toevertrouwde huis: 
de micros – uit de eeuwigheden 
ontving nu ‘t inzicht … door het kruis. 

Het kruis, geplant in ‘t heilig midden:  
de lengte as – uit ‘t hart der aard, 
de breedte-lijn – gestrekte armen – 
het juk – als ‘rozenkruis’ gebaard. 

Dit levend kruis vraagt reine aarde 
voor ‘t opengaan der rozenknop: 
zij vraagt een toebereide gaarde: 
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van ‘t basis-vierkant tot de top! 
 

(Ans Spoel-de Pril, in: Gedachten en gedichten, Lichtende 
draden voor een nieuw weefsel, 1998) 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

Wijsheid glimlacht, kruist haar armen voor haar borst, buigt 
zich naar Kracht en zingt... 
 
1   De wijsheid van voor alle tijden 

 
spreekt luid en dringend haar woord. 

 
Zij wacht waar de wegen zich scheiden, 

 
zij komt en klopt aan de poort. 

 
Zij is op de hoogten getreden, 

 
zij roept op de pleinen der steden 

 
en al wie oren heeft hoort 

 
2   Ik wil aan de mensen onthullen 

 
wat waar is, edel en goed. 

 
En allen die luisteren, zullen 

 
mij volgen, 't licht tegemoet. 

 
Het recht zal op aarde geschieden 

 
en vrees en geweld zullen vlieden 

 
waar ik het leven behoed. 

 
3   Met mij ging de Vader te rade 

 
nog eer Hij iets deed ontstaan. 

 
Ik schreed lang de hemelse paden 

 
de zon, de sterren vooraan. 
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Eer God nog hun weg had beschreven, 

 
heeft Hij tot prinses mij verheven. 

 
De eeuwen kennen mijn naam. 

 
4   In mij had de Koning behagen 

 
die alles schoon heeft gesticht. 

 
Ik was het vermaak van zijn dagen, 

 
terwijl ik speelde in 't licht. 

 
Ik daal tot de mensen uit den hoge, 

 
opdat ik zijn hart en zijn ogen 

 
op 's Heren koninkrijk richt'. 

 
5   De opperste wijsheid, de vrouwe 

 
die hoog is, edel en rein 

 
heeft hier haar paleis laten bouwen 

 
en open hof zal het zijn. 

 
O komt tot de zeven pilaren, 

 
eenvoudigen, dolende scharen, 

 
breekt brood, drinkt bloedrode wijn. 

 
6   Ja, hier is het leven te winnen 

 
dat opweegt tegen de dood, 

 
de dienst van de hemelse minne 

 
die God van oudsher gebood, 

 
de stralende vrouwe, de schone, 

 
de wijsheid die bij u wil wonen 

 
en zelf aan tafel u noodt. 

 
(Gezang 22, Liedboek voor de Kerken, 1973) 
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[Br:. Jerry - Kracht:] 
Kracht spreekt eveneens met gekruiste armen voor zijn borst: 
bij U ga ik te rade. Uw wijsheid brengt mij het Licht dat ik zo 
vurig volgen wil, wie bent U dat U mij dit licht geven zal? Wie 
bent u dat ik U volgen zal? Is U gelijk de Liefde, gelijk de zon 
in de maan? Mijn innige wens is Uwe uitnodiging aan te 
nemen en te komen tot Uw zeven pilaren – en daarom: 
 

Lichamen argeloos 

de liefde klaar 

 

spelend met elkander, 

 

geen weet 

van bezit 

 

een lachen zorgeloos 

van de één naar de ander 

 

en terug 

het licht 

in het licht 

 

(Hans Andreus, in: De witte netten van zon en maan, 1974)  
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[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

Wijsheid overpeinst hoe zij op de kruispunten van wegen 

was, is en zal zijn. Hoe kan de mens omgaan met de 

aanwijzingen die zij daar geeft? Hoe moet de mens daarmee 

omgaan? Ziet hij om? Kijkt hij om zich heen? Of tuurt hij in de 

verte naar wat komen zal? Welke Kracht heeft hij nodig voor 

zijn keuzes? 

 

II 

Onze kaarten hebben we achtergelaten, 

ergens, niet boos, niet weemoedig: 

 

ze vertelden ons wat we al wisten, 

waar we vandaan kwamen. 

Niet waar we waren. 

 

(Rutger Kopland: "Verder", in: Geluk is gevaarlijk, 2005) 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

Zijn wij niet daar waar Liefde heerst? Zijn wij daar waar 

Kracht is in zich gekeerd, zoekend naar Wijsheid? Is hij 

zoekend naar Liefde, ziet hij in de spiegel die ander, die hij is 

in haar? Is dat waar we zijn doch niet waar we waren? 

 

Ach moeder, ik weet zoveel woorden meer 

en van de muzen honderd lepe wetten 

om ze verbluffend naast elkaar te zetten 
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tot schone larie over duister zeer. 

 

Maar als ik op een avond bij ruig weer 

de vangst bijeengaar uit mijn rijmennetten 

de troost schuld uit de kuil van mijn sonnetten 

vind ik mijn stem wel maar mijn hart niet meer. 

 

Geleerde vrienden die het kunnen weten 

hebben eerst de armoe van uw mond geteld 

maar geen heeft mij dan tot nog tot vermeld 

hoe gij met twintig woorden mild gemeten 

mij meer wijsheid en geluk vervult 

dan mijn orkesttaal zwoegend onthult. 

 

(Karel Jonckheere: “Heimwee naar moeders woordenschat”, 

in:  De hondenwacht, 1953) 

 

De Wijsheid die mij U geeft, is voor mij Uw Kracht vanuit Uw 

hart. Mijn Wijsheid die ik u bied, spiegelt mijn Kracht die ik U 

geef. 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

Uiteindelijk, weet Wijsheid, draait alles om Liefde. Zelfs en 

juist als we ons dat het minste realiseren. Als we twijfelen. 

Het niet meer weten, maar wel voelen... En juist dan komt de 

Wil op ons toelopen... met de Liefde bij zich. Liefdevolle 

bevestiging... 
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's Nachts, in het donker, onder zijn paardendeken- 

Als hij zijn norsheid in spiegels heeft gezien - 

Denkt Newton: 

'Maar wíl de appel wel vallen, 

Wíl God wel bestaan...' 

 

En zie, de wil wandelt over de wateren, 

Op zijn schouder de zwaartekracht 

En in zijn hand de liefde, van essenhout 

En eenzaamheid, 

 

Wandelt naar ons toe. 

 

(Toon Tellegen: “ ’s Nachts”, in: Daar zijn woorden voor, 

2005) 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

Essenhout zo taai en sterk, brandend met rustige vlam, te 

vinden in het lichten van de liefde zo schoon, … in de 

gezamenlijkheid van Uw Wijsheid en mijn Kracht. De 

eenzaamheid verdrijvend, de wil dragend, zwaartekracht 

ontstijgend en norsheid verdwijnend, weerspiegelend in de 

spiegel van het Zelf, vlammend Licht in ons hart.  

 

Licht komt breed op ons toe 

een kracht die ons doordringt 

waarheid opstoot 
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het hart wekt 

cellen iriseert 

 

Licht breekt  

zich baan 

door achterkant 

van droom en tijd 

en toch zo stil is licht 

onmerkbaar (en) alomvattend 

openbaart zich 

nauw vibrerend 

transformeert meteen 

 

Licht spreekt altijd op het juiste moment 

de toekomst razendsnel nabij 

verheft ons boven onszelf 

licht van waarheid doorbreek mij tot inzicht 

wek mij tot voltallig licht 

eenoog kan zien 

 

Niets kan het licht weerhouden 

Zichzelf tot één te delen, 

Ontwakend licht in mij. 

 

(Willem Glaudemans: “Licht”, in: Vanzelfsprekend heden, 

2010) 
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[Zr:. Ingrid:] 

En zo spraken Wijsheid en Kracht tot elkaar. Met elkaar. Door 

elkaar. En ja, zij vonden Schoonheid. Lieten haar samen 

ontstaan. Gaven haar de ruimte die zij nodig heeft om te zijn. 

En steeds weer tot bloei te komen. Kortstondig en eeuwig 

tegelijk. En vanuit een basis die altijd onmisbaar blijkt: Liefde. 

Zoals Ishtar kan wonen in het Huis op de Ziggurat. Zoals wij 

als mens mogen zijn in de relatie tot onszelf en de Ander. 

Dúrven zijn, als wij de Liefde werkelijk voelen… 

 

[Br:. Jerry:] 

En dan klinkt alles samen… 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

[1] Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen 
sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, 
of luidende schel geworden. 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

[2] En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al 
de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat 
ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet 
had, zo ware ik niets. 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

[3] En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der 
armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, 
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opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou 
het mij geen nuttigheid geven. 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

[4] De liefde is lankmoedig, 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

zij is goedertieren; 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet 
lichtvaardiglijk, 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

zij is niet opgeblazen; 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

[5] Zij handelt niet ongeschiktelijk, 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

zij zoekt zichzelve niet, 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

zij wordt niet verbitterd, 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

zij denkt geen kwaad; 
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[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

[6] Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij 
verblijdt zich in de waarheid; 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

[7] Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle 
dingen, zij verdraagt alle dingen. 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

[8] De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij 
zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen 
ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 

 

 [9] Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 

 

[Zr:. Ingrid - Wijsheid:] 

[10] Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal 
hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden. [11] Toen ik een 
kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, 
overlegde ik als een kind; 

 

[Br:. Jerry - Kracht:] 

maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet 
gedaan hetgeen eens kinds was. [12] Want wij zien nu door 
een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien 
aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal 
ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 

 

[Zr:. Ingrid & Br:. Jerry – Wijsheid & Kracht:] 

[13] En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de 
meeste van deze is de liefde. (1 Korinthiërs 13) 
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[Zr:. Ingrid:] 

Geloof, hoop en liefde  

en de meeste van deze is  

de hoop  

op geloof  

in de liefde 

 

(Liselore Gerritsen) 

 

En zo klinkt alles samen – drie, vijf en zeven maal. Steeds 

opnieuw, en in een eeuwige Cirkel… 

 

[Br:. Jerry & Zr:. Ingrid:] 

A:.M:., Waarde en Lieve Bb:. en Zz:., wij hebben gezegd – zo 

moge het zijn! 

 

 

Br:. Jerry en Zr:. Ingrid 

O:. Staphorst, 9 augustus 2017 P:.S:. 


