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Spreuken van Sebaoth
-------------------------------------------------goden daden
lengen dagen
Geschenken zijn voor
hen die goden dienen
Zonder stem
geeft hogere macht
zijn antwoorden
afwezigheid van leed
als kenmerk van genade
pijn als kenmerk
van ongezond gedrag
De dood als vondst
voor afwijzen
verantwoordelijkheid
Na carriere roem,
na roem rijkdom
na rijkdom macht
na macht slechts
bescheidenheid
Elke zandkorrel,
als goede daad
wordt door ontginning
gewonnen
een teken
van hogere macht
bereikt zijn bedoeling
kinderen van mensen
zijn als liefdevolle
aanwinst begonnen
kinderen van religies
zijn als ootmoed

en deemoed in stilte
begonnen.
liefde opgeven
voor genegenheid
respect krijgen
door oprechte bron
wijsheid
voor hoger doel
een zandloper
geeft tijd aan
regen en wind
een klok is
als vele tijden
die afwisselend
reden en kans geeft.
van mens tot mens
een vorm in ontwikkeling
tot de einden der aarde
zijn gaven onthoudt
kleiner en kleiner
men vind laag na laag
tot het onbestaande
vorm krijgt in nieuwe
woorden en vormen
door licht groeit men,
tot een vorm die uit
licht bestaat.
onderzoek naar goden
zijn als een gunst
die zichtbaar wordt
rijkdom of roem vergaren,
religie en godsdienst,
doet gaven geven.
geld en goud
een vorm in symbool

vervat om velen
te delen
als wijsheid
tot deugd wordt
is geluk geboren
Hoger dan deugd,
wie oordeelt
genade van boven
bij onweer
klaagt men bij goden
de wateren stegen,
en geen boek is
behouden gebleven
engelen geven
wijsheid en deugd
heiligen geven
voortdurend gebeden
wijze lieden,
schenken goede liederen.
een kind kan al liefde
geven, zonder onderwijs.
zonder ziekte,
is men blij met
lijf en leden.
zonder pijn en leed,
is leven een geluk
als een relatie zijn einde
aanluidt, zoeken velen
voordeel in zekerheid
een oorlog is
als de adem van de duivel
na de derde begonnen
zij de heer te roepen

Door oordeel en vraag
komt het paradijs in zicht
Eigen of algemeen belang
een keuze voor voordeel
voor goden
doet men alles
voor hun gunst
demonen
angst, haat, pijn
en leed.
engelen,
zonder reden
toch aanwezig
een paradijs,
in alle tijden
een paleis
de hemel
als kind ontgonnen
en als bewijs gevonden
genen als woorden
geven uiterlijk vorm
energie als letters
geven innerlijk symbool
verbeelding als foto
geeft zelfbeeld vorm
woorden als begrip
kent betekenis in wording
vrienden kennen voordeel
uit vriendschap of samen doen
vijanden, een weg tot
nadering vergeeft
daden bekennen bron

en geven waarde
atomen als ondeelbaar
lijken meer te zijn
als een punt in ruimte
tijd en ether
spreken over lange afstand
kent een energiedrager
door levensadem is het leven
door gewaarzijn is de ziel
spreken tegen de aarde
kent een moeder die hoort
zonaanbidders kennen warmte
die als wijsheid een reden
geeft om te leven
schuld over leed
kent veel zorgen
recht of onrecht
een vraag die velen
bezig houdt.
wijsheid schenkt een doel
bij leven dat geen zin
meer gaf
iemand met een hart
een voorbeeld die
velen moed geeft
een vraag om betekenis
overstijgt het dagelijkse
bij de dood schrikt men
en wil men de schade
vergoeden
een jong leven
hecht waarde aan
liefde, genegenheid
en verzorging.

verliefdheid
houdt ook een mens
soms in zijn gevoel
een met de werkelijkheid
is een gave die velen
zoeken en weinigen vinden
als demon vond ik geen
oren voor mijn verdediging
als alien zag niemand
een waarde in mijn gevoel.
als misdadiger trof
schuld mij zonder doel.
als engel, geef ik
kalmte en vrede,
bij tevredenheid en geluk
als heilige geef ik voorbeeld
in gebed, en streven naar deugd
zonder naam, geef ik vrede
zonder vorm, schenk ik rust.
een gebed begint met de
eerste woorden.
een deugd kent men bij
betekenis.
vliegen, een gunst van goden
die toekomt aan hen die
vleugels groeien.
een boodschapper,
met kwade woorden
vind einde en leed.
Een boodschapper,
met schone woorden,
vind genegenheid en vrede.

twintig woorden zijn voor
een spreuk, in betekenis
voldoende.
een naam en nummer wordt
aan iedereen verbonden.
de grootste daad
in religie is het
meest eenvoudig gedaan.
van een gebed met hoge waarde.
Zegt men, vroeger al
willen vinden, dat de gunst
pas nu doet vinden.
een levensoordeel,
als toewijding haar
gunt en rust zal binden.
een lang leven
is gunst voor hen
die vanzelf doorgaan
en het goede doen
woorden hebben een doel
en een doel kent betekenis
een betekenis voor hen
en allen in de samenleving.
mooiere woorden
leven langer.
een wijze boodschap
mag duizenden jaren
blijven bestaan.
een schrijver bewondert
zijn woorden en laat
ze bestaan tot het einde
der tijden.
een harde werkelijheid
zoekt toenadering tot goden
als beheerders van wat bestaat.

Heilige zielen
verbinden bewustzijn
heilige geest
geeft betekenis
lichaam in heilige dienst
is als gevend vrede
van verre komen engelen
als goden worden geschaadt
keuze om heilig te zijn
is een vraag om in dienst
te mogen treden
burger van een land
heeft voordelen
burger bij god
kent vele belangen
vrede en tevreden
zoekt vele zoekers
woorden als goud
gevonden, geven vrede
bij iedere vinder,
die vindt zonder moeite
en geeft veel waarde
reinheid kent een voordeel
dat schone goden en godinnen
zoeken naar een volgeling.
zonder denken,
een besef van leven
in werkelijkheid
in handeling gebonden.
demonen, als de tijd
er is, worden ze gezien,
met hun vorm van innerlijk
tot uiterlijk gebonden.
vaak komen heiligen
op de tijd, en is

na verloop van tijd,
een vondst gevonden.
hoe zonder zonde,
is de vereiste voor
overgave en verbintenis
met goden en godinnen.
Hoe zonder onoprechtheid,
is de prijs voor omgang
met heilige engelen.
Hoeveel offers zijn er nodig,
om heiligen ten gunste te
stemmen, voor een geschenk
gunst of gave.
Hoeveel wijsheid wordt gewenst
om van lood tot goud te brengen.
Het elixer van eeuwig leven,
de ene vond een graal,
de andere een steen,
een fontein.
Dat elixer begint
met gebed tot leven.
ridders en vagebonden,
beiden vechten met zwaarden,
maar hun doel verschilt.
zonder keuze begon het bidden
zonder waarde begon ik aan deugd
ik tekende een contract
en verbond mijn ziel,
tot ik zag mijn leven
mijn deel is mijn doel.
een symbool
is als kleur in de dag
een zwaan in water
een duif in de lucht.
Getekend in het licht
van de hemel.

Een vredesduif geschonken,
woorden van zilver eraan verbonden.
een hart van goud,
zwijgend in stilte gevonden,
met goede daden eraan verbonden.
een kleur van wit licht,
in gebeden en stilte gevonden,
slechts deemoed als vrucht eraan verbonden.
een heilige veroordeelt,
door toewijding in onmin gevonden
en door overgave in achting voor goden gebonden.
een engel, schenkt vaak wonderlijk
zijn wijsheid, liefde en vorm,
tot ook de hoogste macht zichzelf bewijst.
en een naarstige zoeker zijn bewijs heeft gevonden.
een woord, ik ben een engel
vraagt om veel goede daden,
immers bewijs brengt zich voort.
een wens om te zijn is uitnodiging
om een wens tot vervulling te brengen.
in moeillijk tijden vragen
veel om heiligen en engelen,
maar een kans om zelf te streven
is een keuze die altijd bestaat.
om te worden wat men zoekt.
Een vraag naar een ware geliefde,
is om eerst te zijn wat men zoekt.
een gebed om goed te mogen zijn,
een vraag die antwoord verlangt,
vooral bij de slagen van het leven.
Immers hoe is goedheid in het leven
tot eigen streven of genade in
betekenis een bewijs van hulp
van boven.
waar mensen falen, ongeluk groeit
men afgewezen of buitengesloten voelt.
waar de zorg, zijn aandacht geeft.

zijn mensen voor een dag gered,
immers naastenliefde, geneest
vele emotionele wonden.
Welk oordeel volgt mij
van mensen en goden,
en wordt ik door straf gebonden,
en zijn goden, zonder aanzicht
niet in kennis gevonden.
Waar de tijd vele dimensies treft,
van seconde tot seconde,
als een nevel die voortschrijdt
en een leven bij wisseling
de tijd doet vinden.
en waarheid een vraag die in het echt
altijd wordt gevonden.
een naam is een menselijke wezen,
een doel is voor mensen liefdevol te bestaan
een taak om in religie te groeien
en een leven een geschenk aan god en macht
om een hoger doel te dienen.
tot het bereiken van dienst aan het
hoogste dat bestaat.
als eigen leven faalt,
geluk geen doel meer dient,
zoekt men betekenis,
in het dienen van de samenleving,
en groeiend naar de gunst der goden.
om door goede deugd ook eigen geluk
te vinden.
na een lang leven,
leert men anderen door wijsheid
een weg te vinden.
in het leger is men gelijkvormig,
in een land is men gelijkwaardig,
in een religie is men zonder vorm
zonder waarde als ziel aanwezig.
als ieder een ziel bezit,
en gevoel in waarneming
zijn waarde geeft,

wie ziet ziel in iedereen,
en herkent de gave van gevoel
bij allen in het gewaarzijnslicht.
Als men kwaad heeft gedaan,
wie zou schade en schuld willen vergoeden
met een betaling van levensenergie.
als gebed gericht; aan engelen en goden.
Ondoorgrondelijk, hoe gebeden gaan
immers gevoelens van leed blijven bestaan.
Werkelijkheid, een weg tot werk,
maar de hoogste daden blijven groeien,
en werk blijft voortduren.
De wens tot vrede verliezen,
zonder goddelijke bron.
Wie oordeelt het onrecht der goden,
een verlies, een gemis,
welke weg dienen wij te gaan.
Een afgod van hout,
zal niet veel zeggen.
een god met waarde,
zal eigen tijd kiezen,
om te zeggen welke genade.
een gebed gesproken
is van mens en ziel.
een gebed verhoord,
is door goddelijke inbreng.
boven de mens verheven.
god gebiedt vele wezens,
maar leert ons uit heilige boeken,
Hem te naderen.
Een nieuwe god gevonden,
de ene zegt een raar wezen,
een andere, een demon kan het zijn.
Een derde, ver uit de ruimte misschien.
Wie openbaart een god naar vorm en werking.
Wie oordeelt uit wijze raad.
Kom god schenk uw licht en wijsheid

in ons leven.
Spreekt en schrijft men spreuken,
wijsheid in woord en verhaal.
Kent men de dorst naar kennis,
wie blijft bij de bron,
immers eigen handen schrijven,
maar de ogen lessen de dorst,
met nieuwe woorden tot een oneindige
zoektocht naar steeds nieuwe woorden.
Om een stukje van het paradijs
in woorden vervat als schilderij
aan velen te tonen.
een lichaam heeft vele cellen
en onderdelen, door wijsheid
wordt iedere cel langzaam van goud,
en in gebed tekent een heilig symbool
zich af, in goud aan het lichaam
gebonden.
een vraag,
een demon vraagt om bekering,
een misdadiger vraagt om gevangenis.
een alien vraagt om beperking,
een gek vraagt om behandeling.
een vraag, om antwoord te krijgen.
een man is met vrouw verbonden,
ontmoet haar vaak niet,
immers ware liefde vind zelden
de ander in het huidige leven.
Toch blijven wachten,
beloont geduld met goede zegen.
Hoogachting voor goden,
doorbreekt de wens tot
een relatie en nageslacht
om in dienst te treden,
voor heil en zegen
in de samenleving.
Een klooster voor hen
die zonder verlokking
in aandacht voor goden bestaan.
Na overgave is men aan

een innerlijk klooster gebonden,
en schenkt men overal goddelijke zegen.
Kom engel der goden,
schenk ons wijsheid en zegen.
een boek geschreven,
vol mooie gebeden.
Een verbintenis met goden
of een relatie met godinnen
vereist een prijs van
eenzaamheid als teken van
geloof, een offer, een symbool.
De zachte stem der wijsheid,
wordt door relatie en lust ontnomen.
de stem van deugd,
wordt door roes ontnomen.
als mensheid
is orde en gezag
en is het hoederschap
toegewezen aan diegene
die in inzicht en wijsheid
voor de aarde besluit
Een volk van onmin,
wordt voor tijden besloten
zonder handel en gesprek.
een religie vormt een boodschap
die door tijden heen zijn doel vind
in vele onderwerpen, en vele gebieden.
Er zijn vele dimensies,
er zijn vele tijden,
er is veel aan inhoud.
Hoe meer men ontdekt,
hoe meer men vindt.
Zoals een kind leert,
ogen worden scherper,
de vrijheid wordt groter,
intelligentie gaat voorbij

bevattingsvermogen.
De nieuwe wereld orde,
enkele tijden geleden
begonnen, als een land
waar goud werd gevonden.
soms is wijsheid duur,
en kost veel goud,
soms is wijsheid gratis,
en kost alleen navolging.
In de hemel is men gelukkig
door beheersing.
op aarde is men gelukkig door
deugd en goede daden.
In de hel is men gelukkig door
medelijden met slachtoffers.
in religie en toewijding,
kiest men de tijd van overgave,
maar gedane zaken nemen geen keer.
De ernst is een reden om goed te kijken.
Door genoegen in feest en genot,
in de jeugd, heeft ouderdom kritiek
op de mate van gebrek aan levensernst.
Als ouders zeggen wees voorzichtig,
is het de bedoeling om leed en pijn,
bij zelf en ander voor te zijn en te voorkomen.
Bij goden en godinnen
de oordelen kennen eigen tijd.
Een gunst van een engel,
een terloopse heilbede,
op het moment niet gehoord,
maar bij een sleutelmoment
een redding nabij.
Een wijze vraagt,
geef je over aan god.
een woord van ongeloof.
Maar een tijd later,
herinnerd en gevuld met hoop.

Wonderlijkheid over goden
wanneer hun hulp en redding komt.
een maatschappelijk oordeel,
wie geeft het vorm, en bestemt
de tijd, om rust van geweten te geven.
en geldt naast een godsoordeel,
die al vrijspraak gaf in leven.
Als god straft, in nabijheid van
het gebed, wanneer en hoe mag ik vragen
bij gevoeld onrecht of misdeeld geluk
bij zelf of anderen.
Een macht als almacht, alschepper,
kent en kennen goden die.
Van Christus, tot de Heilige geest,
of hindu goden als Vishnu, Gayatri
of de zuivere Brahma.
en is gebed gevuld met hun genade.

