
 

 

Ik wou dat ik een vogel was… 
 
‘ Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tot Egypte en 
hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij 
mij heb gebracht’ Dit zegt God, over zijn liefde voor zijn 
volk wat in slavernij in Egypte leefde,  tegen Mozes. Mozes 
houdt een toespraak om de moed er in te houden, voor het 
volk wat net vertrokken is uit Egypte op een lange weg 
naar vrijheid. 
Zweven door de lucht. Vrij als een vogel door de lucht 
zweven. Al een eeuwenoude wens van de mens. Daar zijn 
de gekste dingen voor uitgehaald. Veel ging er mis, want 
een mens is blijkbaar niet gemaakt om te vliegen. Leuke 
gedachte bij al die mensen die graag vliegreizen maken. 
Even los zweven boven de wolken. De paar keren dat ik 
een vliegtuig zat, had ik het gevoel dat het zomaar zou 
kunnen dat ik daar boven de wolken een engel zou kunnen 
tegenkomen op weg naar… ja dat wist ik niet. 
 
“Ik wou dat ik een vogel was”  is de titel van een heerlijk 
gedichtenboek met veel illustraties. 366 gedichten voor 
iedere dag een. Schrikkeljaar is ook voorzien.  
Iedere dag slaan we het enthousiast open en de hele dag 

ligt de bladzijde met de mooie afbeeldingen open en kijken we er zo af en toe in. Naast gebed is dit 
ook een moment om even stil te staan. 
Ik las een gedicht wat me raakte, het is een gedicht voor mensen die iemand kwijt zijn, aan de 
dood, maar het zou ook aan het leven kunnen zijn. Iemand die we missen. Een geliefde. 
 
 Overal en nergens 

 
Ik ruik je in de linde 
ik ruik je in de rozen 
ik ruik je in de kamille, 
in de jasmijn en in frambozen. 
Ik ruik je in het fluitenkruid 
en in de berenklauw. 
Over en nergens ruik ik jou. 
 

 
Ik voel je in de hagel , 
ik voel je in de regen. 
ik voel je in het briesje 
dat de blaadjes laat bewegen. 
Ik voel je in de warmte, 
ik voel je in de kou. 
Overal en nergens voel ik jou. 
 

Ik proef je in de pruimen, 
ik proef je in de bessen. 
Ik proef je in de bron 
als ik mijn dorst probeer te lessen. 
Ik proef je in de druiven, 
Ik proef je in de dauw, 
Overal en nergens proef ik jou. 
 

Ik zie je in de beken, 
ik zie je in de stenen, 
ik zie je in een berg 
die door het maanlicht wordt beschenen. 
Ik zie je in de hemel, 
in  het grijs en in het blauw. 
Overal en nergens zie ik jou. 
 

Ik hoor je in de branding, 
ik hoor je in de meeuwen. 
Ik hoor je in de vleugelslag, 
ik hoor je als ze schreeuwen. 
Ik hoor je in de leeuwerik, 
de merel en de kauw. 
Overal en nergens hoor ik jou. 
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