Kerst-en nieuwjaarswensen
Intro
Bent u altijd dorstig op zoek naar originele wensen voor op uw kerst- en nieuwjaarskaartjes?
Zingevingscoördinator Els Moerman knutselde voor u met andermans woorden. De resultaten
hiervan vindt u in de linkerkolom van iedere tabel. In de rechterkolom vindt u telkens de
oorspronkelijke tekst waarop de wens gebaseerd is.
Gelieve bij het overnemen van de teksten steeds deze oorspronkelijke bronnen te vermelden. Bij
het kopiëren van een wens, vragen wij u m.a.w. steeds de vermelding ‘geïnspireerd op….. van……’
over te nemen.
Femma wenst u prettige feestdagen toe!

Wensen en oorspronkelijke teksten
Wens 1

Diepgang
Met kerst
tot de bodem gaan
opdiepen wat van belang is
het wezenlijke meenemen
Het nieuwe jaar in
(geïnspireerd op het gedicht ‘Diepgang’ van
Judith van der Werf)

Diepgang zoeken
alles willen doorvoelen
tot de bodem gaan
wortelverbindingen opsporen
opdiepen wat van belang is
je ervaring vertalen
wacht houden bij het wezenlijke.
Judith van der Werf

Wens 2

En vergeet niet:
dat de aarde het heerlijk vindt
uw hoop te voeden
1

Want de adem des levens is in het zonlicht
en de hand des levens is in de wind...

en de wind ernaar hunkert
uw dromen te verspreiden
Ik wens jullie een aarde-ge kerst
en een gez-wind nieuwjaar!
(geïnspireerd op een passage uit De Profeet van
Kahlil Gibran)

En vergeet niet dat de aarde het heerlijk
vindt uw blote voeten te voelen en de wind
ernaar hunkert met uw haar te spelen.

Kahlil Gibran, passages uit De Profeet

Wens 4

Vergeet:
wat in 2014 te betreuren viel.
Vergeet niet:
wat in 2015 geboren kan worden.
Ik wens jullie een zinvolle kerst en
een gelukkig nieuw jaar!

Wens 3

Ik heb met kerst
een schreeuw gehoord,
en ik wist,
er is hier iets moois aanwezig
wat niet stuk te krijgen is,
en dat deed me verlangen
naar 2015!

De vos

(geïnspireerd op het gedicht De vos
van Micheline Baetens)

Micheline Baetens - 31 maart 2014

Wens 4

Dat u met kerst
uw thuishaven moge vinden
zodat
u hoopvol het nieuwe
jaar inschepen kunt
Ik bol alvast met plezier mijn zeilen.
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Ik heb vannacht
de vos gehoord,
en ik wist,
er is hier nog iets aanwezig
wat niet stuk te krijgen is,
en dat gaf mij veilig gevoel.

Hoor mijn warme roep van het dek:
“Prettige feestdagen mooie mens!!”

Wens 5

Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Het loopt dwars door de kribbe
het nieuwe jaar in.
2015 koos jou, kies jij ook 2015 ?
(geïnspireerd op een gedicht van
Dag Hammerskjöld)

“Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou, die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze..., hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg
die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?”
Dag Hammarskjöld

Wens 6

En weer komt de winter
een zachte kerst waait rond
en zingt 2015 uit de grond.

En weer komt de lente
een zachte wind waait rond
en zingt de sneeuwklokjes uit de grond.
Gelezen op site Gerda Duin
(http://gerdaduinentertrainer.blogspot.be/2014/02/eenmooi-verhaal-over-het-sneeuwklokje.html)

Wens 7

Zoals kerst een belofte aan de wereld bindt,
zacht en vol vertrouwen
Zó zou men zijn eigen droom
aan 2015 moeten vastbinden
Met een hoopvolle ketting
van verbondenheid
3

Zoals een man aan een paal zou binden
Het kalf dat getemd dient te worden,
Zó zou men zijn eigen geest strak moeten
vastbinden,
Gebonden aan het object van aandacht.
Paragraaf uit een gedicht van Walpola Rahula

waarbij iedere dag
een nieuwe schakel naar
de ander
wordt
(geïnspireerd op een gedicht van Walpola Rahula)

Wens 8

Kerst had ik me voorgesteld
in de familie door te brengen
tussen de stevige bomen van mijn stam
dicht boven de aarde
en van de voorouders ver genoeg verwijderd
om me een mens op zijn plaats te voelen.
Maar toen bleek mijn familie
veel groter dan verwacht…
Daarom heb ik besloten
in 2015
gewoon verder te vieren
twaalf maanden rond
met zusters en broeders
op begane grond.

Zondag
Zondag had ik me voorgesteld
in de hangmat door te brengen
tussen de stevige stammen van de bomen
dicht boven de aarde
en van de hemel ver genoeg verwijderd
om me een mens op zijn plaats te voelen.
Maar het regende.
(Remco Campert, uit Bij hoog en bij laag, 1959)

(Geïnspireerd op Remco Campert,
uit Bij hoog en bij laag, 1959)

Wens 9

Dit is het uur van kerst
door overwinteraars, herdacht
Gedenk uw eigen geboorte en bestaan
Eerst kilte, shock en dan waardig
2015 binnen gaan.
(Geïnspireerd op ’Het uur van lood’
van Emily Dickinson )

Het uur van lood
Op diepe pijn volgt een formeel gevoel
Zenuwen zwijgen plechtig als het graf
Verstijfd, het menselijke hart dat vroeg
Was Hij het Die gister en eeuwen droeg?
Werktuiglijk gaan de voeten op en neer
Los van de grond of lucht, zou soms
Een trage weg in elk geval
Genoegen kunnen kweken zoals steen
Kristal en kwarts over het algemeen?
Dit is het uur van lood
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Herdacht, indien men overleefde
Gedenk uw eigen sneeuwmannenbestaan
Eerst kilte, shock en dan het laten gaan
(EMILY DICKINSON 341)

Wens 10

Als je kerst binnenlaat,
lopen haast en spoed de deur uit,
dan valt alles stil
dan heb je weet van het geheim van de Ziel.
Geen schaamte, geen verwijt, geen verzet
Alleen nog goesting in
opnieuw geboren worden,
geborgen
in de code:
2015.

Als je hart gewond is,
dan heeft het weet van het geheim van de Ziel.
Geen schaamte, geen verwijt,
geen verzet blijft in het Zelf.
Als droefheid je doet lijden,
je van jezelf afscheidt,
dan regent het overvloed op je
vanuit de hemel.
(Rumi)

(geïnspireerd op een tekst van Rumi)

Wens 11

De lucht vervuld
van een massa witte vlokjes
Een egel kijkt verbaasd
naar zijn witte sokjes
Er is iets dat
van z’n rugje droop
Gitzwarte oogjes
vol met hoop
Een vijfje op z’n kant
rolt over de rand
2015
is in het land…

Sneeuw valt geruisloos
De herfst zucht
Onverwacht
Overmeesterd door wit
Als een dief in de nacht
De lucht vervuld
van een massa witte vlokjes
Een egel kijkt verbaasd
Naar zijn witte sokjes
Dag grijze lucht, dag sneeuw
Koude kom maar binnen
De warmte geeft zich over
De winter gaat beginnen
Auteur onbekend
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Wens 12

Optie 1

De zucht van 2014
Hij valt in losse vlokken
en vlindert voor de ruit,
Hij danst en draait en dartelt
gezwind ons huisje uit.
De adem van 2015
Hij valt in losse vlokken
en vlindert voor de ruit,
Hij danst en draait en dartelt
huwt mij als een witte bruid.
Oh, wat kijk ik er naar uit!
Het wordt een lustig feestje,
365 ochtenden lang.
Het zal fladderen en flapperen
huppelen en hinken,
draaien, dollen en duikelen
buitelen en blinken
Oh, wat wil ik nu al klinken
op de fratsen van dat dolle jaar!
(geïnspireerd op het gedicht ‘Sneeuw’
van Herman Lysen)

Optie 2

In weke witte watten
wordt elk geluid gesmoord,
en het valt in vlosse vlokken,
en het vlindert voor de ruit,
en het vlakt 2014
met witte vegen uit.
(geïnspireerd op het gedicht ‘Sneeuw’
van Herman Lysen)

Sneeuw.
Het valt in vlosse vlokken,
en vlindert voor de ruit,
het danst en draait en dartelt,
en lacht ons luidloos uit,
het stoeit en stuift en stribbelt,
verblindend en verblind,
zo licht als vogelveertjes,
in het woelen van de wind.
Het fladdert en het flappert,
het huppelt en het hinkt,
het draait en dolt en duikelt,
het buitelt en het blinkt,
als zilverwitte watjes,
in vrolijk vrije vlucht,
gewaaierd en gewapperd,
uit de fluwelen lucht.
Het lijkt een lustig feestje,
dat heel de ochtend duurt,
of alle kinderen juichend,
de straat zijn opgestuurd,
en wat is moe gedwarreld,
dat schommelt loom omlaag,
en legt om alle dingen,
een dichte donzen kraag.
De uitgeschudde bomen,
eerst zwartig naakt en kaal,
verdwijnen achter waaiers,
van zuivere zilverpaal,
en dekt de hoge daken,
en iedere vensterbank,
het vloert de lichte stralen,
met kleden dicht en blank.
Daar schuiven mensen, wagens,
maar niemand die hen hoort,
in weke witte watten
wordt elk geluid gesmoord,
en het valt in vlosse vlokken,
en het vlindert voor de ruit,
en het vlakt de vale wereld,
met witte vegen uit.
Herman Lysen (1882-1948), 1921

6

Wens 13

2015 is in handen van degenen
die de moed hebben om te dromen
en die het aandurven hun dromen
ook werkelijk te beleven.
Ieder naar gelang zijn talenten.

De wereld is in handen van degenen
die de moed hebben om te dromen
en die het aandurven hun dromen
ook werkelijk te beleven.
Ieder naar gelang zijn talenten.

(naar Paulo Coelho in De Walkuren)

Paulo Coelho in De Walkuren

Wens 14

New Year, New Me
If you always do
what you always did,
you will always get
what you always got.
(Thich Nhat Hanh, gebaseerd op
een uitspraak van Einstein)

Linken
Via de volgende linken vind je nog meer inspiratie voor je kerst- en nieuwjaarswensen:
 http://www.1001tips.be/lifestyle/gezegden-en-spreuken/Nieuwjaarswensen.asp
 http://www.kerstkaarten.nl/handig/tekst-kerstkaart-voorbeeldteksten/
 http://www.poezie-leestafel.info/nieuwjaarsgedichten
 ANTON VAN WILDERODE, De dag sneeuwt dicht, Kerst-en wintergedichten, Uitgeverij Lannoo,
1998.

Uit: ‘De dag sneeuwt dicht’ van Anton van

Wilderode.
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