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In de put
Friday 25 March 2011

In de kinderdienst van de Stadsdennenkerk werd vorige week (20 maart 2011) verteld over Jezus in Getsemané. De
leiding had daaraan het thema meegegeven: "In de put". Naar aanleiding daarvan stuurde een gemeentelid mij een
gedicht. Ik plaats het hier op mijn homepage zodat we het allemaal kunnen lezen. Hartelijk dank voor het aanreiken van
dit gedicht.

In de put!

Heeft u &rsquo;t al gehoord, ik zit in de put
&rsquo;k Heb zorgen over mijn moeder
En over mijn kinderen
Mijn moeder is zo ziek
En mijn kinderen die hinderen
Ik zie het niet meer zitten, ik kan het niet meer aan
Ik zit in de put, hoe moet het verder gaan?

Onder in die put is het zo donker als wat
En als ik naar boven kijk zie ik een gat
Hé, kijkt daar iemand over de rand?
"Help me, help me, haal me er uit!"
't Is Confucius, hij roept heel luid:
"Als jij je voorouders goed had vereerd
Was dit in je leven niet gepasseerd."
En weg was hij!

Een poosje later, weer een man,
Misschien dat hij me helpen kan
't Is Boeddha en ik krijg weer hoop
"Ach Boeddha, trek me toch omhoog!"
Boeddha kijkt naar mijn verdriet
"Een rustiger plaats om te mediteren is er niet!"
En weg was hij!
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Een derde man kwam bij de put
Mohammed - "Mohammed, haal me eruit!"
"Jij zit hier zeker niet voor niets.
Houd je maar een beetje stil;
Ik verzet mij niet tegen Gods wil."
En weg was hij!

De put lag aan een drukke weg
Marx kwam voorbij, dat is toevallig zeg
"Marx, o Marx, haal mij eruit!"
Marx werd boos en riep: "Wat gemeen,
Al weer één de dupe van het systeem.
Ik ga achter de boosdoeners aan."
Maar mij, mij liet hij in de diepte staan.

Mensen, mensen, wat groot werd mijn verdriet
Mijn hoop was weg, hulp kwam maar niet
Nog één keer keek ik naar omhoog
En plotseling stond ik oog in oog
Met Jezus. "Jezus, Jezus, haal me uit deze hel."

"Stil maar, kind, ik help je wel."
Hij daalde af in die diepe put
Hij troostte, Hij zorgde, Hij gaf me zijn hand
En via Zijn schouders klom ik over de rand.
Hij bleef achter en droeg mijn smart
Zo is Jezus - Geef Hem uw hart.
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