Pretrijm
Hein de Haan

Pretrijm
Ik heb weer een voorraadje van 32 rijmelarijtjes van mijn eigen hand bij elkaar verzameld. Dit keer
moet je geen directe diepgang van mij verwachten.
Het doel is slechts wat taalkundige gekkigheid.
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Is er nou echt niks wat rijmt op 12?
Twaalluf was de schooljuf
Met haar overbluf aan stuf
Maar de tuf tuf ging heel duf duf
O wat was dat juffie suf
´k Krijg geen adem, ´k wil niet ruiken
Want wat ruikt die schooljuf muf.
´k Moet m´n ogen wel gebruiken
Bij die schooljuf van twaalluf.

Avonturen in de avonduren
Avonturen in de avonduren
Met een kluitje in het riet sturen
Bedrijfsstructuren kosten manuren
De baas dan maar het bos insturen
Acupuncturen laten doorborduren
Dat wordt een heel riskante procedure
Evenementen in de nacht
Dat had echt niemand nog verwacht.

Biørestrø
Er zat een biørestrø op de rand mijn burø
Te gøren en te fløren, die kreeg het niet cadø
In eigen vet zo gaar gesmøørd
Zocht hij zijn eigen schoonmaakbøørd
Hij keek me aan en zei: Adiø
Hij rende in recordtempø snel langs mijn tafelradiø
En viel toen in mijn pruldepø
Toen was mijn biørestrø echt overbøørd
Op weg naar zijn vakantieøørd
Hij had een heel nieuw leefmilliø
Daar gleed de biørestrø naar zijn eigen studiø
Op het piratenschip van zijn schoon Verønicø
Hij biebelde en boebelde en zong het hoogst akkøørd
Dwars døør zijn stereømøbelke werd zijn geluid vermøørd
En dus geen enkel mens nam nog de biørestrø seriøx
Ach poef, ach paf, de biørestrø, hij was zo uitgedrøøgd
Als DJ bij dit schip aan bøørd had hij het wel gepøøgd
De zender zag hem echter meer van achter dan van vøren
Hij moest daar weg, hij liet dit kansje door zijn nøsje børen
Dus daar ging onze biørestrø gezieltøøgd en ontvøøgd
Hij krøøp weer door mijn pruldepøt
Ik keek en zei “Hallø!
Je krijgt het ook niet echt cadø
Zit nu maar stil op mijn burø”

Het Dametje Uit Oldengeest
Een dametje uit Oldengeest
Verslikte zich in een lelijk beest
Een vlieg had zij daar ingeslikt
Gelukkig was ze niet gestikt
Een dametje uit Oldengeest
Vrat toen een spin heel onbevreesd
Die kietelde en kriebelde en wiebelde in haar
Ze vrat die spin om de vlieg te vangen
Die vlieg had zij dus ingeslikt
Gelukkig was ze niet gestikt
Een dametje uit Oldengeest
Liet toen een mus toe tot dit feest
Ze vrat die mus om de spin te vangen
Die kietelde en kriebelde en wiebelde in haar
Ze vrat die spin om de vlieg te vangen
Die vlieg had zij dus ingeslikt
Gelukkig was ze niet gestikt
Een dametje uit Oldengeest
At toen een kat. Hoe bedenk je dat?
Ze at die kat om de mus te vangen
Ze vrat die mus om de spin te vangen
Die kietelde en kriebelde en wiebelde in haar
Ze vrat die spin om de vlieg te vangen
Die vlieg had zij dus ingeslikt
Gelukkig was ze niet gestikt
Een dametje uit Oldengeest
Nuttigt nu opeens een hond
Wat ongezond, het eten van hond!
Ze nuttigt de hond om de kat te vangen
Ze at die kat om de mus te vangen
Ze vrat die mus om de spin te vangen
Die kietelde en kriebelde en wiebelde in haar
Ze vrat die spin om de vlieg te vangen
Die vlieg had zij dus ingeslikt
Gelukkig was ze niet gestikt
Een dametje uit Oldengeest
Schrokt eventjes een geit naar binnen
Het is echt een feit: Hij liep zo naar binnen
Ze schrokte die geit weg om de hond te vangen
Ze nuttigt de hond om de kat te vangen
Ze at die kat om de mus te vangen
Ze vrat die mus om de spin te vangen
Die kietelde en kriebelde en wiebelde in haar
Ze vrat die spin om de vlieg te vangen
Die vlieg had zij dus ingeslikt
Gelukkig was ze niet gestikt
Een dametje uit Oldengeest
Die bunkert naar binnen een hele koe
Vraag mij niets want ik weet echt niet hoe
Ze bunkerde die koe erin om die geit te vangen

Ze schrokte die geit weg om de hond te vangen
Ze nuttigt de hond om de kat te vangen
Ze at die kat om de mus te vangen
Ze vrat die mus om de spin te vangen
Die kietelde en kriebelde en wiebelde in haar
Ze vrat die spin om de vlieg te vangen
Die vlieg had zij dus ingeslikt
Gelukkig was ze niet gestikt
Een dametje uit Oldengeest
Verslindt nu een olifant, heel corpulent
Ze is dus gestikt, dat is evident

De baard
De baard is behaard
Ging gepaard naar mijn aard
Het is of mijn moeder me zo heeft gebaard
Eerst zonder te gillen, toen heel doodbedaard
Kwam ik in November en heus niet in Maart
De dag dat klein Heintje zich zo openbaart
Als klein harig prinsje op het witte paard
Het venijn zat hem namelijk aan het eind in de baard
Want dat was het sop in de kool niet eens waard
Dat plekje met haartjes, een infectiehaard
Een haargroei zo rap als in sneltreinvaart
Groeide uit tot een woelige paardenstaart
Zo voorop aan ´t gezicht als een mop met een baard

Donderdag
Week´lijks lopen, goed gesnopen
Die deur, die staat voor altijd open
In de benen, al diegenen
Met de hallelujatenen
Aan de wandel, heel die handel
Buitenskamers levenswandel
Blokje om, ouderdom
Dat slaat krachtig in als bom
Schep die lucht, vogelvlucht
Zwoegen in een vloek en zucht
Steeds flaneren dames, heren
In de buitenlucht verkeren
Hebt gekuierd, niet geluierd
Onze loop is zo ontsluierd
Ons vertreden, in het heden
Nieuwe paden te betreden
En marcheren maar meneer
Zelfs al is het ook geen weer
Stiefel door in dit spoor
Gek genoeg ben je daarvoor
Zet die stap, met een grap
Jij krijgt de genadeklap
Nu maar gaan, Hein de Haan
Met geen been om op te staan
Schrijdt maar voort, heel gestoord
En dat is mijn laatste woord

Drankorgel
Ik kende ooit een woeste stier
Zijn naam was stiertje Ottelier
Zijn werk was legeraalmoezenier
Die kon drinken als een tempelier
Dat werden heel wat kratten bier
Hij zat me echt op ´t laatst tot hier
Geef mij dan maar een dooie pier

Een Anneke Dote
Ja, meneertje Rom dom dom
Mint zijn vrouwtje Rom dom dij-e
Rom dom dom wat ik je brom
Zij vormt al zijn galerij-e
In zijn galerij des levens
Die zijn vrouwtje voor hem is
Staat volslagen niets benevens
De rom dom dij-e geschiedenis
Zo, meneertje Rom dom dom
Mint zijn vrouwtje Rom dom dij-e
Rom dom dom wat ik je brom
Al haar wazig doenerij-e
Wazig is haar blik naar buiten
Wazig, alle foto´s, die ze maakt
Wazig in het buitensluiten
Rom dom dom is zo geraakt
Ach, meneertje Rom dom dom
Mint zijn vrouwtje Rom dom dij-e
Rom dom dom wat ik je brom
Met haar woordenkramerij-e
Is ze eenmaal op haar spreekstoel
Dan krijgt niemand haar eraf
Zo spat van zijn dood bestaansboel
Alle vonken er weer af
Hé, meneertje Rom dom dom
Mint zijn vrouwtje Rom dom dij-e
Rom dom dom wat ik je brom
Zij heeft grappenmakerij-e
Rom dom dij-e aardigheidjes
Rom dom dij-e gebbetjes
Rom dom doms rijmelarijtjes
Sluit haar in zijn webbetjes
Want meneertje Rom dom dom
Mint zijn vrouwtje Rom dom dij-e

Facebook
Een emoties opdringend leesboek
Een virtueel onstuimig vriendenbezoek
Met grollen zo plat als een pannenkoek
Het begin is verloren, het einde is zoek
En daar komt die weer: Een pak op z´n broek
Een met allerlei meningen bekleedde blinddoek
Een simpel vraagje wordt een dwingend verzoek
Het kibbelt in het rond tot een twist in een driehoek
De één verkoopt kletskoek, de ander speelt lolbroek
Een bericht van gewicht wordt gedumpt met wat lariekoek
Men meet elkaar af naar het kerk-, kraam- en kroegbezoek
Het schreeuwt dit, het schreeuwt dat zonder echt enig onderzoek
Met standpunten over terreur, vluchtelingen, ouderen, AZC´s en ook nog Anouk
Ons aller geliefde, ons aller geprezen, ons aller uren per dag bezet houdende Facebook

Gebarendroom
Zeg, heb jij ook zo´n mooie mime-riem?
Met die riem doe ik aan mime
Kijk, hier is mijn mime-riem-team
Stiekem mime illegitiem
Dromen wij zo unaniem
Onze eigen mime-riem-dream

Dat Is Nou Een Goed Bericht!
Actief op zoek naar richtlijnen?
waar ieder zich aan dient te houden,
om mensen voor de gek te houden
als ik een zedenpreek ga houden,
het kwaad buiten de deur te houden,
en men de grote mond zal houden,
om jou op ’t rechte pad te houden,
zodat je ook je mond zal houden,
opdat ik je in toom kan houden,
en ieder binnenboord te houden,
gedrag binnen de perken houden,
de handen keurig thuis te houden,
gezicht ook in de plooi te houden,
de slechterik op afstand houden,
we moeten grote schoonmaak houden,
de goede van de domme houden,
de druk echt op de ketel houden,
het roer in eigen handen houden,
de nette in de wurggreep houden,
van goed fatsoen en keurig doen,
ik zou dan niks in ‘t licht gaan houden,
ik zou me op de vlakte houden,
Ons actieschrift vol hoofdpijnen.
Je oordeel vloeit vlot uit je bek.
Je hebt je afgepaste regels,
voor jou zijn alle anderen vlegels,
ze kennen niet jouw spelregels,
ze volgen niet je stelregels,
dus werk jij met je strafregels,
want zonder jouw gedragsregels
rest slechts vergeldingsmaatregels,
Wie anders denkt is gewoon gek.
Je loopt te pronken en te pralen,
je bent echt trots, zoals een pauw.
je hebt de superchristen-bouw,
de slappe hap noem jij maar lauw,
grondtekstje zoeken vind je flauw,
leer wordt dogmatische vrieskou,
gemeente zijn, dat wordt al gauw
een onder-, tussen- bovenbouw,
gefabriceerde godsgebouw,
er is geen helder hemelsblauw,
dit denken is slechts donkergrauw.
de Geest is niet in ogenschouw,
genade, dat wordt plichtsgetrouw,
de aap komt echt wel uit de mouw,
Zo’n geestelijkheid, die moet wel falen.
Jij bent zo veel aan God verplicht,
je loopt te zwoegen en te zweten,
van rusten wil je echt niks weten,

jij moet en zal geloofsheld heten,
jij laat je naar je daden meten,
verschil van inzicht worden veten,
van taak en opdrachten bezeten
zoek jij je plek bij de asceten,
met eigen voorschrift en decreten
volg je je eigen nauw geweten
in ’t voetspoor van je eigenste profeten
dat stap voor stap wordt nagemeten,
tot op een ruststoel stil gezeten,
zomaar door iemand wordt verweten
dat je iets simpels bent vergeten,
iets waar je van had kunnen weten,
maar alsnog krijg je updaten
dat veroorzaakt dan juichkreten
‘Had ik dat maar ooit geweten!’
Gods gena in hemelbreedten
krijg ik zomaar toegemeten.
Alleen nog maar genabrood eten.
Dat is nou een goed bericht.

Fijne samenkomst
O, wat een zorg om die broeder Bodagen.
Hij weet toch echt niet hoe of het nu hoort.
Hij gaat zo diep dat je ieder hoort klagen:
'Zo heb je toch niks aan het levende woord?'.
En wat ik van zuster van Dijken net hoorde,
de schrik sloeg me echt fanatiek om het hart,
is dat hij ook vreemde ideeën bekoorde:
'De aarde is rond, maar ook plat'. Da's apart!
Maar ach, met die broeder Bodagen gaan praten,
dat heeft toch geen zin. Hij is zo eigenwijs.
Moet je weten dat onze broeder van Straten
't waagde, ja hij begaf zich toen echt op veel te glad ijs.
En dan heb ik via via vernomen
dat hij doopt, o ja zeker, maar hij doet 't droog.
Stel je voor dat je daarvoor naar 't zwembad zou komen
voor een doopdienst waar 't water in één klap vervloog.
O nee, geef mij maar een heel simpele boodschap
met niet teveel teksten en niet teveel grond,
want dat geeft bij mij toch altijd zo´n blijdschap
en is 't bekend, nou dan is 't gezond.
Het evangelisch gesprek achteraf zal dan zijn:
'Hoe was de bijeenkomst?' 'Ja echt, het was fijn!'

Het vieze konijn
In 't gedrang, op de gang
bonken grote poten rond.
't Is heel gek, bij het hek,
waar ik koeien loeiend vond
ligt heel klein het konijn
in de vette koeiestront.
En de koeiekolonie bekijkt de attractie.
Ze zijn vol confictie, dit eist een correctie.
Al de voetjes van die koetjes
stampen stevig op de grond.
"'t is van mij, waar j' in glij!
Wat is je verschoningsgrond?"
"'k Viel erin." "Da's onzin!
Je excuus is ongegrond."
En de koeienagressie bereikt een explosie:
"Het is toch jandorie onz' eigen creatie!
Wij maar poepen en jij roepen
met 't schuim daar op je mond,
filoos'feren als die heren
van de ijzig koude grond.
Nee, wij sluiten je nu buiten
ons gezaam'lijk strontverbond."
Zo verandert frustratie van koeien de kwestie
tot evacuatie van 't vies bontig baasie.
"Maak nu even, heel bedreven,
dat je hier de wei uit komt.
Onrein zwijn, vies konijn,
zorg maar dat je nu verdwijn
met je klef konijnebont."
Met een stankconditie in een keurige taxi
is ook geen remedie in deez' dwaze komedie.
Ruik hem lopen als mesthopen,
tot een stinkdiertje vermomd.
Is er iemand die beweert
dat hij ooit nog wederkeert?
Die's beschonken erin gestonken.
Zorg maar dat je dat voorkomt.
't is een lied, geloof je 't niet?
J' hebt 't uit m'n eigen mond.
Dus de tragedie van de hele historie
is dat geruzie slechts voert in penarie.

Falen
Falen, falen, altijd maar falen.
Wie doet er mee een emmertje balen?
De emmer is gesloten
De baal die is vervlogen.
Is er dan geen sul in het land,
Die al ons falen malen kan.
Verslagen, verslagen.
Geen antwoorden, maar vragen.

Geheimzinnige rit

Rij jij
Rij jij blij
Rij jij mij blij
Rij jij mij blij bij
Rij jij mij blij bij hei
Rij jij mij blij bij hei tenzij
Rij jij mij blij bij hei tenzij hij
Rij jij mij blij bij hei tenzij hij kledij
Rij jij mij blij bij hei tenzij hij kledij erbij spreidt
Het geheel omgeven met de waas van geheimzinnigheid

Kat Grimendal
Hij heet kater Grimendal
Ik had hem gekocht voor de muizen
Die echt niet van plan zijn om te gaan verhuizen
Ze vormen een plaag net als honderden luizen
Op mijn o zo kale biljardbal
Grimendal heet mijn poes
En daar rent die langs, en daar ook de muis
Ze voelen zich beiden in mijn huisje thuis
Zoals ze nu rennen vind ik echt niet pluis
De muis in de overwinningsroes
Grimendal Siameesje
Wat een angst voor dat beestje
De muis jaagt de kat alle kamers steeds door
Zo´n angst-dakhaas, nee, daar bedank ik toch voor
TT-kat & muis in een eindeloos raceje.
Op berg en dal stormt Grimendal
Het knaagdier volgt hem overal
Hij zit hem steeds meer op de huid
En daarmee is ´t verhaaltje uit
Kat Grimendal aan lager wal

Kleur in mijn maaltijd
Roosjes zijn rood
Het zeetje is blauw
Ik eet graag brood
Samen met jou
Kanarietje geel
Op een grasje van groen
Ik eet graag veel
Mijn maniertje van doen
De Koning Oranje
De dame violet
Geef mij maar lasagne
Het liefst moddervet
Het huidje al bruin
De haartjes zijn grijs
Mijn maal, mijn fortuin
Zegt de hol bolle Gijs
Het ijsje is wit
Het noodweer echt zwart
Geheim van de smid
Ik eet alles apart

Koetje Kuitje
Koetje Oetje Sproetje
Moet je broertje op het vloertje
Koetje Oetje Sproetje
Loert het ploertje naar je moertje
En je roert je Koetje Oetje
O, dat Sproetje, ja dat doet je
Prachtig toetje een wit voetje
Zoetjes gaan
Kuitje Uitje Spruitje
Buit je buitje beetje uit
Kuitje Uitje Spruitje
Ruitje druist de duit eruit
Fruit je fluitje met een fruitje
Fluister je versluierd uit
Huist je huidje, kruist je luisje
Zuidwest aan

Moeilijk eenvoudig te blijven.
Was iedereen maar zoals ik
Dan waren de kerken weer bommetje vol
Met veel geschreeuw en met weinig wol
Was iedereen maar zoals ik
Wat zou de wereld er goed aan toe zijn
Vervuld met het zuur, zoals van mijn azijn
Was iedereen maar zoals ik
Zo nederig en zo goed
Zo keurig en echt zo welopgevoed
Was iedereen maar zoals ik
Dan was ieder huwelijk nog altijd intact
Maar alleen voor een heer en een vrouw zo´n contract
Was iedereen maar zoals ik
Het roken was dan toch allang van de baan
Mijn toets van kritiek kon dat echt niet doorstaan
Was iedereen maar zoals ik
Geen heimelijk kijken naar de andere seks
We zitten verstrikt in een vroomheidscomplex
Was iedereen maar zoals ik
Psalm en gezangen op 538
Die draaien maar door, heel de dag en de nacht
Was iedereen maar zoals ik
Zo stampvol van hoogmoed en zo verwaand
Gods liefde, genade en vrede afslaand
Toch komt God wel klaar met die hele zwik
Gelukkig is niet ieder precies zoals ik

Onzin
De tranen en de pijn
Onzingeving, het refrein
De glimlach en de vreugd
Onzinbeleving, wat een deugd
Tranen stromen over wangen
Onzinboekjes te behangen
Onbeantwoordbare vragen
Onzinnebeelden gaan verjagen
Woorden van gelijke strekking
Onzintuiglijke beperking
Al dat onzinloos geweld
Ben ik net over gebeld
Ieder onzindividu
Wordt onzindelijk hier en nu
Strijdt het onzindroom syndroom
Met een onzinrijk symptoom
Nu maar onzinnen ontleden
Onzinsontleding uitbesteden
Hij loert op de onzinsopbouw
De onzintuigen zijn in touw
De onzinvolle dagbesteding
Een onzinboekje met bekleding
Komt uit de onzinindustrie
Onzin ten top catalogi

Paps & Mams
Paps parkeert een paar piraten met heel kleine petten op
Mams markeert haar E-miraten en maakt korte metten, hop!
Pappa pelde pondje peer om zich lekker op te peppen
Mamma meldde mondje meer, waar ze prima mee kon meppen
Pipo stelde paal en perk en hij kocht de poppenkraam
Mammeloe, dit maal één merk aan een heuse moppenkraam
Pappie, hij is heel poreus, poedert elke pooier af
Mammie echter A-moreus, moedert telkens mooier: Love
Paps pousseerde de passage, zittend in de grote poort
Mams mousseerde de massage en beging daardoor een moord
Pappa peelde mooi zijn pacht, pikte in heel grote peren
Mamma mailde snel haar macht, mikte zo op al haar meren
Pipo, ach, o ja hij peurt en hij patst een groot paleis
Mammeloetje, nou, die meurt en ze matst in het Maleis
Pappie port het peil van pater met de poeder in de pap
Mammie mort een mijl naar mater, zo is moeder uit de map

Pas Op
Jan, heb je een moment
Voor het goede medicijn?
Pas op dat het regent
In het vieze magazijn
Trek maar gauw een regenjas
Over al die kleren aan
Val niet in die regenplas
Dan heb je het goed gedaan
Pas op joch
Met al dat bedrog
God ziet jou
Ook zonder kerkgebouw
Piet staat in het straatje
Op de uitkijk naar een vriend
Daar klinkt een hoeraatje
Vriendje kwam onaangediend
Vriendje met een berenmuts
Op het hoekje van de straat
Komt pas los na veel gepruts
En zegt nu waarop het staat
Kijk uit vent
Met al dat geknoei
Het preekconsent
Loopt zo in de knoei
Annie zonder schoentjes
Rent haren in de wind
Door de paviljoentjes
Net als een heel klein kind
Dan klinkt haar mobieltje
Men wijst haar op de rust
Rent als een klein debieltje
Krankzinnig welbewust
Let op gast
Die afzetterij
Beginselvast
Vol afgoderij
Let niet op de ontzegging:
“Dat mag jij echt niet doen”
Dat maakt jou de mislukking
Dit kerkelijk seizoen
Je hebt geen weerman nodig
Je kent de wind die waait
De preek is overbodig
Gods Woord is niet verdraaid
Sla acht knul

Die gigantische nep
Dat vrome spul
Verstrikt in het web

Rammelkast
Mijn rammelkastje, die heet Ruth
“Broem, broem, sputterdesput”
Mijn auto in de waterput
Mijn wagen door elkaar geschud
Ik stond al klaar met zwaar geschut
Die kar, die heeft geen enkel nut

Al zeker 10 jaar niet gerookt
Geluk is een pijproker, die langsloopt
Een jakobsladder in het bos
Eens lekker slapen als een os
Ik heb nog altijd niet gewanhoopt
De geur van pijptabak omkringelt
De vreugde van een straal van licht
Ik doe mijn beide ogen dicht
En voel me door genot omsingeld
Al tiert men over rookverboden
Mijn blijdschap, dat ontneemt men niet
Ik blijf een meerookparasiet
Ik walm op levenden en doden
O welk genoegen al die dampen
Ik smook met ied´re roker mee
Het is dik aan tussen ons twee
Wij blijven aan elkaar ons klampen

Spring Is In The Air
Spring is in the air
´t is weer lekker warm
Weg dat kou-alarm
Met die puntjes op je arm
Spring is in the air
O wat schijnt die zon
Op mijn mooi gazon
`t is mijn eigen levensbron
De lente laat zich kennen
De lente breekt weer baan
Dat kost totaal geen centje wennen
Het heerlijk weertje komt eraan
Spring is in the air
En de bomen lopen uit
Ik reken op veel fruit
Met het pikante kruid
Spring is in the air
Er wordt weer onvermoeid
Aan de planten flink gesnoeid
Opdat het groeit en bloeit
De lente laat van zich horen
De lente laat van zich zien
Het is totaal niet meer te smoren
Het leven breekt zich baan sindsdien
Spring eens in de lucht
Je bent een nieuwe mens
Met een nieuwe lens
Met het zicht op God Zijn wens
Spring dus in de lucht
Want God neemt het minst´
Ja, die geeft Hij winst
En de branie die verkindst
Want God laat van Zich horen
Hij breekt in Christus baan
Hij laat vanuit de hemeltoren
Echt al het oud in nieuw omslaan
Spring maar in de lucht
De Heer is opgestaan
Het Leven breekt zich baan
Voor de mensheid het bestaan
Spring dus in de lucht
Want we staan straks op
Elke Barbiepop
Die plaatst Christus hogerop
Zo wordt God straks al in allen

De Zoon plaatst zich in Hem
De vijanden, die zijn gevallen
Als liefhebbers klinkt dan straks hun stem:
“Ere zij God in de hoogste hemelen”

Superromantisch – Ja, eh… nou nee
Zij: O, wat er ook gebeuren mag
Ja, wat je ook zult doen
Ik zie alleen jouw lief gedrag
Mijn jongen uit triljoen
Hij: Ja
Zij: Ik wil je graag vertellen
Dat waar ik ook maar ga of sta
Ik nu al kan voorspellen
Jij wordt mijn man optima forma
Hij: Ja
Zij: Ik spiegel mij in al je tanden
Ik zie je stralend mooie lach
Ik leg mijn leven in je handen
´k Wil met je leven elke dag
Hij: Ja
Zij: Verliefd zijn, dat is nog maar één
De zorg te hebben voor elkaar, dat is wel nummer twee
Waar kunnen wij nu samen heen?
Ik voel de plicht, ik zie de taak, o wat een groots idee
Hij: Ja
Zij: Ik hou van jou zo heel totaal
Als iemand, die naar adem hapt
Mijn kolibrie, mijn nachtegaal
´k Ben zonder jou gehandicapt
Hij: Ja
Zij: Ik kan niet meer echt van je houden
Dan dat ik doe op dit moment
Ook zal ik nooit iets overhouden
Voor niemand echt, geen rooie cent
Hij: Ja
Zij: Ik wil je nu geheel bezitten
Ik vraag je, wil jij nu de mijne zijn?
Jij moet bij mij in ´t schuitje zitten
Kom naar mijn braakliggend terrein
Hij: eh… nou nee

Theologie
Theologie zei: Daar is discussie en daar was discussie
Theologie zag dat de discussie stevig was
Theologie maakte scheiding
Theologische scheiding tussen hen die vonden dat ze het juist zagen
En de anderen die vonden dat ze het bij het rechte eind hadden
Theologie noemde hen die het juist dachten te zien: kerk
En hen die het bij het rechte eind dachten te hebben noemde het: gemeente
Toen was het ellende geweest en het was getob geweest
De eerste georganiseerde opwekking

U
Al stal Vestal festival overal,
Pel appel aardappel Pinksterappel,
Ard aardt bezwaard Heerhugowaard
Os kost begrotingspost ingelost
En scan Glenn dressman contemporain
Is miss Liz gewis wereldgeschiedenis
U EU continu verzwijgparaplu

Voor mij zoute drop

Wie weet, wat is “Paganda”
Je kan er voor of tegen zijn
Met “voor”, dan heb je propaganda
Maar “tegen” levert enkel pijn
Er is toch geen antipaganda?
Je komt niet langs dat sterke “Pro”
Dat optimistisch axioma
Oma in actie, apropos
´k Heb niks met antipropaganda
Het tweede heft het eerste op
Een antithese in één thema
Nee, geef mij maar gezouten drop

Wat?
Vandaag, o ja dat heeft wel wat
Zo ben ik nu vandaag wat moe
Voor ieder die er erg in had
Het geeft me toch wel wat gedoe
Vandaag, mijn vraag aan jou is: Wat?
Wat deed je nou? Wat is gebeurd?
Je trilde als een espenblad
Wat was er nou wat jou verscheurt?
Vandaag raaskalde je maar wat
Niemand die wist wat je nog zei
´k wist echt niet meer hoe of ik ´t had
Je draaide wat om hete brei
Vandaag is hier wat en ook daar wat
Je bent vandaag enorm verdeeld
Je standpunt lijkt van alles nog wat
Jouw wat en wat gevierendeeld
Vandaag, dat heeft beslist wel wat
Behoorlijk wat, het is teveel
Ik heb mijn portie wel gehad
Wat boerenkoolstronkeradeel

Wie?
Wie kwam via zang?
Wie zo in ´t gevang?
Wie is er in de bios met de boodschap bereikt?
Wie las een essay?
Of hoorde een LP?
Wie kreeg het betoog zelfs in klad aangereikt?
Wie werd in de kroeg
Zo ´s ochtends heel vroeg
Door het Leger des Heils ´t plan van redding geleerd?
En wie door een preek?
En was toen van streek?
Hij was toch zo keurig en gereformeerd.
Het zit niet in je keuze en ook niet je beslissing
En ook niet in het hart, dat jezelf aan Jezus geeft
´t Is enkel God en alleen Hij, Die al je zonden zo vergeeft
Gered om niet, genade. Dat is me een verbazing!

Triomf
Winnaar
Winnaar
Ja, meer dan overwinnaar
Een echte superwinnaar
Door liefde, pure liefde
Kampioen
Kampioen
Ja, meer dan kampioen
Een echte superkampioen
In Hem, die van mij houdt
Nummer Eén
Nummer Eén
Ja, meer dan nummer één
Een echte super nummer één
Alles door Hem volbracht
De zegepraal
De zegepraal
Ja, meer dan zomaar zegepraal
Een echte superzegepraal
Vermorzelde de dood
Triomf
Ja, de triomf
De Triomfator triomfeert
Een groots, fantastische triomf
De eindvictorie zegeviert

