
De tekst is oernommen út  “Minsken fan ‘e dei “ teksten en lieten fan Eppie Dam útfierd ta gelegenheid 
fan it 90-jierrich jubileum fan it KFS op 31 oktober 1998.
 
1 
In mins wurdt op ‘e ierde set. 
Neaken. Sûnder erch. Wrâldfrjemd. 
 
Hy wit net wat syn plak is. 
De dagen geane by him lâns. 
 
Der is gjin hân dy’t him winkt. 
Der is gjin stim dy’t him ropt. 
 
Hy ken syn eigen kracht noch net. 
Hy hat gjin weet fan syn swakte. 
 
In mins wurdt yn ‘e skiednis set. 
Wat yn him groeit giet bûten him om. 
 
Der is gjin hier dy’t prakkeseart, 
mar yntusken wint er oan fermogens. 
 
Hy is him fan gjin spier bewust, 
mar yn stilte makket er in fûst. 
 
Sûnder dat er al de tiid ferstiet 
Giet er syn ropping yn ‘e mjitte. 
 
2 
Alles hat syn plak ûnder de sinne. 
Alles hat syn aard en fynt syn wei. 
 
De mûs libbet as mûs, de hazze as hazze. 
Under de grûn dreamt de mol net fan wjukken. 
 
De swel fleant op syn tiid nei it suden, 
En gjin mosk dy’t prakkeseart om mei. 
 
De iel wit de paden fan de seeën. 
De stikelbears de djipte fan de sleat. 
 
It koweblomke bloeit der samar hinne 
Sûnder dat er him fergappet oan de sinneblom. 
 
De parrebeam hat gijn langst nei appels, 
De spjir is net ûnwennich fan blêd. 
 
De moanne skynt nachts, de sinne oerdei, 
En gjin planeet wykt ôf fan syn baan. 
 
Alles hat syn plak. Alles fynt syn wei. 
Allinnich in mins moat syn wegen sykje. 
 
3 
In mins kin wolle wat er wol. 
Hy kin wol hûndert wegen gean. 
 
De wei fan heechblauwe dreamen. 
De wei fan fuotten yn ‘e ierde. 
 
De wei fan swijen is goud. 
De wei fan it wurd as protest. 
 
De wei fan meigean mei de tiid. 
De wei fan yngean tsjin de stream. 
 

 
 
De wei fan it sied dat ûntkymt. 
De wei fan izer mei hannen. 
 
De wei fan in stap tichterby. 
De wei fan bûge of barste. 
 
In mins kin wolle wat er wol. 
Hy komt himsels op alle wegen tsjin. 
 
Soms moat er tûzen wegen gean. 
Wol er in paad fine om fierder. 
 
4 
Hûndert wegen, en der is gjin wei nei leafde. 
Tûzen wegen. Mar altyd: leafde is de wei. 
 
Ut leafde pleite Abraham foar Sodom 
En Ruben foar syn broer Joazef. 
 
Ut leafde stie Mirjam de prinses te wurd 
En Aäron de farao fan Egypte. 
 
Ut leafde naam David it op tsjin Goliat 
En wjerstie Ester de kweageast Haman. 
 
Ut leafde song Marije har lofsang 
En makke Paulus syn liet fan de leafde 
 
Ut leafde liet Dorkas de hannen it wurk dwaan 
En fertelde Johannes wat syn eagen seagen. 
 
Ut leafd ferstie Augustinus syn ropping 
En Fraciscus de taal fan it libben. 
 
Ut leafde kostere Luther syn appelbeamke 
En bewarre Martin Luther King syn dream. 
 
5 
In mins wurdt net samar op ‘e ierde set. 
Hy libbet om syn ropping te ferstean. 
 
Mar izer mei hannen brekke kin er net, 
De tiidstiden nei syn hân sette net. 
 
Hy krijt in kromke fan Gods ivichheid 
En is net roppen om de skiednis te foltôgjen. 
 
It beloofde lân wie foar Mozes in berch te fier, 
In oare Jeruzalem foar Jesaja in dream te heech. 
 
Beam Simson foel. Rots Petrus koe lyts. 
In mins dy’t libbet kin stikken en dea. 
 
De berchrivieren witte wêr’t se hinne geane. 
Har ropping is: rûzje, streame, opgean yn ‘e see. 
 
De blommen yn ‘e finnen witte har plak. 
Har ropping is: bloeie, siedzje, stjerre. 
 
In mins wurdt op ‘e ierde set. 
Syn ropping is leafde. 


