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De schuifdeuren van de Hemel. 
 
Na geweldige slaap, wakker met een zucht. 
Kijk eerst voorzichtig naar de ontwakende lucht. 
Vooral dees week glijden de wolken voort. 
Bedekken als schuifdeuren de Hemel poort. 
Zouden we weer regen verkleumende regen voelen 
Dat we middels het riool naar de zee gaan spoelen. 
De schuifdeurtjes? Zou God die zelf verzinnen. 
Nee toch, daar kan hij echt niet aan beginnen. 
Wij mensen op onze planeet de aarde. 
Weten veel over de aardse onschatbare waarde.  
Voelen ons bijkans als de;” Onze Lieve Heer”. 
Vooral als het gaat over klimaat, en het weer. 
 
Gaan de schuifdeuren volgende week open? 
De zon op ons bastje voelen laten we hopen. 
In het jaar 2000, tweeduizend jaren na Christus. 
Ook geschreven als 20 eeuwen aldus. 
Was er ook een eeuw weermeting gedaan. 
Ook de wetenschappers met het klimaat begaan. 
God o God, Ons Lieve lieve Heer, ‘ wij groeien vast  
in tal en last’. Denken ook nog dat de aarde barst. 
We horen de armoedzaaiers , miljarden, kreunen. 
De rijken willen en kunnen hen niet ondersteunen. 
O God o God , doe je schuifdeuren alstublieft open. 
Gaan we sterren kijken als we in het donker lopen. 
 
Een nieuwe week, ontwaken met een zuchtje. 
Eerst even turen, de oogjes geknepen, naar ons luchtje. 
De schuifdeuren zijn open, wat een prachtig gezicht. 
Philips réclame ? Philips is dood. ‘t is de zon die verlicht. 
Lichte wolkjes en gesluierde vlekjes zijn er weer te zien. 
God nog aan toe zien we de hemel lichtjes misschien. 
In het donker zien we de sterren als Hemelramen. 



 
Daar  we de Hemel, miljoenen lichtjaren ver wanen. 
Wij maar aan rommelen in de 100 km. laag atmosfeer. 
Denkende wij doen als onze… Nee: ”Wij zijn Onze Lieve Heer”. 
Lekker denderen onder en achter de schuifdeuren. 
Gewoon doorgaan want ons kan nooit, nooit iets gebeuren ??? 
 
Terdege wel. Er gebeurt terdege wat. In het klimaat in onze 
eigen habitat. We zullen inbindend vechtend oplossingen 
vinden. Oplossingen welke onze gewonnen deugden zullen 
bestendigen. Accepteren dat niet alles maakbaar en 
wensbaar kan zijn. Accepteren dat de natuur haar eigen weg 
zal gaan. Al miljarden jaren en ook nu. 
Wij zullen met ontzag de natuur in al haar schoonheid in al 
haar geweld in al haar grootheid in al haar minuscule 
kleinheid in al haar onbegrijpelijkheid mogen benaderen en 
onze plaats weten. 
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