
‘Buitengewone’ leerlingen 
 

wat drijft mij, 
kind van de zon, 

in jou mijn God te zien 
 

zijn ’t je ogen 
die vragen 

wat ik niet weet 
 

is ’t je hand 
die zich opent 

voor wat ik niet geven kan 
 

is ’t je hart 
dat mij wil zeggen 

wat ik nooit begrijpen zal 
 

is ’t heel je onpeilbaar diepe wezen 
dat mij zoekend doet verlangen 
naar de Zuiverste der bronnen 

 
Ad Goos 

 
*** 
 

Een voet, die niet stappen kan, 
een hand, die niet vatten kan, 

is dit door God vergeten? 
Waarom dan toch die vreemde zijn, 

we kunnen het niet meten, 
wij tellen andere waarden toch 

in ons verwaande weten. 
Misschien is deze hese kreet 

meer waard dan al ons praten 
en leeft dit kind 
en zijn wij dood, 

door onze God verlaten. 

 
Jo Van De Wetering 

 
*** 
 

Een waterverkoper trok elke morgen naar de rivier. 
Daar vulde hij zijn twee kruiken en trok dan naar de stad om het water te verkopen. 

Nu was er in één van de twee kruiken een kleine barst 
en daardoor ging heel wat water verloren. 

Na een tijdje voelde de gebarsten kruik zich minderwaardig. 
En op een morgen zei ze tot de waterverkoper: 

‘Weet je, ik moet je iets bekennen. 
Het is door mij dat jij geld verliest. 



Want bij aankomst in de stad, ben ik reeds half leeg. 
Vergeef me mijn tekortkoming.’ 

 
De volgende morgen, op weg naar de rivier, 

zei de verkoper tot zijn gebarsten kruik: 
‘Kijk daar eens langs de kant van de weg.’ 

‘Het staat hier vol bloemen,’ antwoordde de kruik. 
‘Dat is dankzij jou,’ antwoordde de man, 
‘jij bent het die ze elke dag water geeft. 

Ik had in de stad een zakje bloemenzaad gekocht  
en heb het langs de weg gezaaid. 

En zonder het te beseffen heb jij ze elke dag water gegeven.’ 
 

*** 

 
Zij zijn niet zwakzinnig 

zij zijn diepzinnig, 
zegt een opvoeder 

 
Ik denk: hoe is dat mogelijk, 

heeft hij dan hun dossier niet gelezen 
of is liefde blind 

 
nee, het komt 

hij kijkt met de ogen van het hart 
die zien het wezenlijke 

 
ja, het komt gewoon 

omdat hij van hen houdt 
dan wordt zwakzinnig diepzinnig 

en zwak sterk 
blind ziende 

en donker licht 
 

Ad Goos 
 

*** 
 

Laat hen zijn wie ze zijn 
laat leven leven 

een bloem een bloem 
een boom een boom 

 
niet telkens: dwingen, trekken 

rukken, anders willen, 
 

laat hen zijn wie ze zijn 
niet telkens: meten, vergelijken, 

en eisen, wat niet kan: 
vissen blaffen niet 

 
laat hen zijn wie ze zijn: zichzelf 



 
Ad Goos 

 
*** 
 

Een wonder kind werd mij gegeven 
een huis vol dromen had ik hem gebouwd 

met klare vensters op de toekomst 
en vele deuren open 

 
het kind is gebleven 

heeft z’n dromen niet gedeeld 
argeloos mijn pad verlatend 

één voor één mijn deuren dichtgegooid 
 

een vaste hand geleidde mij 
uit drijfzand van onzekerheid 

samen legden wij voor ’t kind een ander pad 
een verborgen deur ging toen open 

 
Ad Goos 

 
 
 

 


