
Een korte pakkende tekst  zegt soms meer dan 1000 woorden. 
Hier een kleine verzameling aan gedichten en teksten 

die je bijvoorbeeld op een gedachteniskaartje kan gebruiken. 





Wat als later eerder komt?

Eerder dan verwacht.

Heb je dan alles gedaan

waar je ooit eens over dacht?

 

Daarom vier, geniet, dans en lach,

straal en glunder iedere dag. 

Koester, omarm, hou vast en bemin,

geef je leven iedere dag opnieuw 

zo veel mogelijk zin. 

 

Want als later dan toch eerder komt,

eerder dan verwacht. 

Heb jij misschien wel alles gedaan

en zelfs meer

dan je ooit had gedacht.



Je kunt alleen rouwen

als je lief hebt gehad.

Hoe groter de liefde,

hoe dieper de rouw.

Vechten tegen de rouw

is net zo kansloos,

als vechten 

tegen de liefde.



De ene mens 
leeft maar een jaar of 7,
de ander 100 
en geen centje pijn.
Soms denk ik, 
als ik nadenk over leven,
ik had ook 
die van 7 kunnen zijn.





Mocht ik ooit veranderen,
anders dan ik nu ben,
omdat ik door ouder worden of ziekzijn
mijzelf bijna niet meer herken. 

Mocht ik ooit anders worden
en is mijn afwezigheid groot,
houd juist dan voor ogen
die dingen waar ik altijd zo van genoot.

Mocht ik ooit veranderen 
in niet meer zo kwiek en niet meer zo kras,
denk dan weer steeds aan al die jaren
Hoe ik van jullie hield 
en wie ik voor jullie was…





 Als de liefde niet bestond
 Zullen ze stilstaan, de rivieren
 En de vogels en de dieren
 Als de liefde niet bestond
 Zou het strand de zee verlaten
 Ze hebben niets meer te bepraten
 Als de liefde niet bestond
 Zou de maan niet langer lichten
 Geen dichter zou meer dichten
 Als de liefde niet bestond
 Dan is de wereld koud als ijs
 Ik zou sterven van de kou
 En m'n adem zou bevriezen
 Als ik je liefde zou verliezen
 Er is geen liefde zonder jou



Ga door 
Ook al zit het even tegen
ga door
ook al stroomt het van de regen
ga door
met tranen in je ogen
en zweetdruppels op je hoofd
ga door
zelfs als er geen mens meer in gelooft
ga door
als alle kansen zijn verspeeld
ga door
als zelfs de tijd geen wonden meer heelt
ga door
en er is niets dat jou weerhoudt
Om het leven te leven 
dat jij zelf hebt gebouwd



Zie haar staan
daar in de branding
lekker rotserig te zijn

Rust in chaos
en paniek
een constant stabiele lijn.

Zo één waarvan je zelf niet wist
dat je die zo nodig had.

Vol passie vol idealen
leg maar lekker hoog die lat. 

Je weet wel 
zo’n verlegde steen
in de rivier ‘het leven’.

Ze één die niet missen kan
maar nu toch door moet geven







Het leven heeft mij dag aan dag

heel duidelijk laten blijken, 

de mooiste dingen die je ziet

die zie je zonder te kijken.

Ze blijven bij je bovendien,

 je hebt ze met je hart gezien





Als een ster sta je nu aan de hemel,
 stralend kijk je op ons neer.
 Zo zal je in mijn herinnering blijven,
 telkens als ik naar boven kijk.
 Keer op keer





Sterren spiegelen

het donkere water

cirkels van licht

Stijgen op naar later

waar het stil is

naar daar

waar geen vragen zijn

maar alleen

de zachte waarheid





Ik kan van je houden

met je trouwen

om je rouwen

maar je houden...

kan ik niet.





 Er was altijd:
 Zoveel liefde
 Zoveel gezelligheid
 Zoveel gelach
 Nu is het stil...
 Dag lieve ()





Je levenslust,
je kracht en je liefde
maar vooral je lach
we zullen je ontzettend missen... 
in alles





Onze wegen scheiden zich nu even
en al is het veel te vlug
Straks, 
aan het einde van onze bestemming
zien we elkaar zeker terug



Een nieuwe dag breekt aan,

de zon gluurt door de gordijnen.

Even denk ik je te zien staan,

dan zie ik het beeld weer verdwijnen.

Je ‘bent’ niet meer

en in mijn hart voel ik een steek van verdriet.

Ik moet opnieuw leren leven

nu jij mij verliet.

Het zal nog wel even duren

voordat alles weer een beetje gaat.

Maar door jou heb ik voor de toekomst

veel mooie herinneringen in mijn hart paraat.

Een nieuwe dag breekt aan

ik schuif de gordijnen open.

De zon glimlacht naar mij,

en ik... ik leer zonder jou... 

stapje voor stapje... met vallen en opstaan 

uiteindelijk...verder te lopen.





Ik heb je lief…
Met een lach en een traan
heb ik je laten gaan.
Wetende dat het moment zou komen,
waarbij je er niet meer zou zijn. 
 
Het verdriet is er niet minder om.
Een leegte, zonder jou.
Niet meer ‘samenzijn’. 
Zo dierbaar.
 
Met een knuffel en een aai
heb ik je losgelaten.
Diepgeworteld ben je,
in mijn hart.
 
Tranen vloeien,
een intens gemis is er.
Maar dan, een herinnering…
Een glimlach…
 
Ik heb je lief…



Ik zie je in de sterren

Ik hoor je in de wind

Al ben je niet meer hier,

er is een plekje in mijn hart

waar ik jou voor altijd vind.

Je mag nu rusten

Je bent nu vrij

Niet meer hier

Maar voor altijd dichtbij


















