
Teksten voor elke dag:  
inspirerend en rustgevend

Een boek om te koesteren, 
om bij je te dragen, om mee te 

leven, om... cadeau te doen.

Een stil 
moment...

Poëtische, verfrissende en 
contemplatieve teksten van 

Romantische dichters.

9 789043 527699

ISBN 978 90 435 2769 9 | NUR 707

De ziel van de mensen
lijkt op het water:
het komt van de hemel,
en weer terug naar
de aarde moet het,
eeuwig veranderend.

Goethe

“

”

Zij die overdag dromen,
weten dingen
die mensen die
alleen ’s nachts dromen, 
totaal ontgaan.
 
Edgar Allan Poe

“

”

Romantische
dichters

Een stil 
momentEen stil m

om
ent

R
om

antische dichters



Een stil 
moment

Romantische
dichters

Samenstelling:
Alice van Essen



© 2016 Uitgeverij Kok
Postbus 13288, 3507 LG Utrecht
www.kok.nl
Omslagontwerp en boekverzorging: Flashworks.nl, Kampen
ISBN 978 90 435 2769 9
NUR 707

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.



Van: 

Voor:





In de zomer kun je gaan
met het schijnsel van de maan
of de Wagen als verlichting
en de Poolster voor de richting

Uit: Robin Hood, aan een vriend
John Keats

“
”
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Waar zijn de lenteliedjes?  
Vraag dat niet
wanneer doorstraalde  
wolken met hun gloed
de stoppelvelden raken,  
en je ziet: de dag die sterft  
fleurt op, het doet hem goed

Uit: Aan de herfst
John Keats

“

”

6 7



Andere deeltjes in deze serie “Een stil moment”

Een stil 
moment

Teksten voor elke dag:  
inspirerend en rustgevend

Een boek om te koesteren, 
om bij je te dragen, om mee te 

leven, om... cadeau te doen.

Een stil 
moment...

Bonhoeffer

Wijze, verfrissende en  
contemplatieve teksten  
van Dietrich Bonhoeffer.

9 789043 526449

ISBN 978 90 435 2644 9 | NUR 707

Ons rest alleen de zeer  
smalle en vaak nauwelijks 
nog zichtbare weg, iedere 
dag te beleven als was het de 
laatste en toch in geloof en 
verantwoordelijkheid zo te 
leven, alsof er nog een grote 
toekomst voor ons ligt. 

Dietrich Bonhoeffer

“

”

De mens mag zich op 
de weg van Gods gebod 
als door een goede engel  
laten leiden, begeleiden en 
bewaren; en Gods gebod 
zelf kan in de vorm van 
alledaagse, schijnbaar kleine, 
betekenisloze woorden, 
zinnen en wenken het leven 
de harmonische richting, de 
persoonlijke leiding geven.

Dietrich Bonhoeffer

“

”
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Neem de vreemdeling gastvrij 
op: ook jij bent voor hem 
een reisgenoot, ook jij bent 
onderweg. Want wij zijn allen 
ballingen en nog ver van het 
vaderland waarheen onze 
tocht moet voeren.

Augustinus
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Een vriend is iemand 
die alles van je weet 
en toch van je houdt.

Augustinus
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Elke liefde die ergens 
van afhangt: wanneer 
dat ophoudt, houdt ook 
de liefde op. En wanneer 
ze nergens van afhangt, 
zal zij nooit ophouden. 

Joodse spreuk

“

”

Vier dingen moet je bij 
je vriend toetsen: zijn 
trouw, zijn intentie, zijn 
onderscheidingsvermogen 
en zijn geduld. 

Aelred van Rievaulx
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God hoort niet de stem, 
maar het hart.

Cyprianus

“ ”
Het woord is van  
de tijd, de stilte van  
de eeuwigheid.

Maurice Maeterlinck
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De orthodoxie aanbidt 
nog de staart van de 
ezel waarop Jezus 
Jeruzalem binnentrok. 

Kierkegaard
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Als de zee stil en diep 
doorzichtig is, prijzen wij 
haar helderheid. Zo gaat 
het ook met de ziel. Als zij 
slechts één ding wil, wordt 
zij stil en transparant.  

Kierkegaard
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Ik noem hen engelen. 
Vreemden of vage 
bekenden die er ineens 
zijn, niets voor zichzelf 
vragen, hun hart 
openen, geborgenheid 
verschaffen, uitkomst 
bieden en weer achter de 
horizon verschijnen.  

Wim ter Horst

“
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De omlijsting van ons lot 
mogen we zelf niet kiezen. 
Wel geven we er de inhoud 
aan. Wie het avontuur wil, 
zal het ook beleven – naar 
de maat van zijn moed. 
Wie het offer wil, zal 
geofferd worden – naar de 
maat van zijn zuiverheid. 

Dag Hammarskjöld

“

”
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De wereld is een  
theater waar de 
slechtste mensen  
de beste plaatsen 
hebben. 

Plato
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”

“
”

Griekse
filosofen

Een stil 
momentEen stil m

om
ent

Griekse filosofen

Wat heeft het voor zin als 
iemand slim is, maar het 
niet aan anderen uit kan 
leggen? 

Aristoteles
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