
KOM HAASTIG !  

 
'Kom haastig, Jezus!' bidt de predikant. 

'Ja, Amen,' zegt een boer, 'wil spoedig 

komen! 

Maar na de oogst, want van m'n nieuw stuk 

land 

heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.' 

 

'Ja, Amen,' zegt Mevrouw, 'maar mag ik voor 

De bontjas die ik gisteren zag hangen 

Eerst sparen en hem aandoen, als het Koor 

Een avond geeft in 'Christ'lijke Belangen?' 

 

'Ja, Amen,' zegt het kind, maar nu nog niet, 

Ik moet nog met vakantie naar de bossen. 

Maar ik zal zwaaien, zodat U het ziet, 

Als U ons onder schooltijd komt verlossen.' 

 

 
 

'Kom haastig, Jezus!' bidt de predikant. 

'Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen, 

Die ik gemaakt heb voor het Jeugdverband 

Over 'Gij zult het wel verstaan na dezen'? 

 

De beden komen in de hemel aan. 

De cherubijnen zwijgen, die ze brachten. 

En Jezus vraagt: "Kan Ik vandaag al gaan?' 

Zijn Vader zucht: 'Ge moet nog even 

wachten.' 
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