
Spreuk voor de ondinen : 
 
v v __ v 
Gij ondinen van de meren en de stromen, 
doe bewegen in ons wezen al het water en het leven; 
Geef bekrachtiging aan inzichten al door uw werking heen 
     in ons bewegen, in het dansen onzer spieren; 
Gij ondinen van de meren en de stromen, 
doe bewegen in ons wezen al het water en het leven. 
 
 
Spreuk voor stroomalve: 
 
__v 
Langzaam wevend wezen van de stroming in de beek, 
    wij willen voelen en ervaren hoe uw levensstromen vloeien 
met het leven over 't land door onze leden heen. 
Laat ons met uw leven-weven stromen met u mee,  
gij de alve van de beek en van de stromen.  
 
 
Spreuk voor de nimfen: 

__ v 
 Gij de nimfen van de weiden, bossen meren,  
 wilt ons nu vertonen wat gij 
 van de alve en de koninge der nimfen hebt vernomen 
 als het streven om te komen  
 tot de harmonie van klanken en van ritmen 
 in de polsslag van uw levenschenkend stromen, 
 Willen wij ons neigen tot uw innerlijk omvormen; 
 Toon ons hoe wij stromen kunnen met u mee, 
 gij de nimfen van de weiden, bossen, meren. 
 
 
 
 



Spreuk voor de Nukken: 
__ v 
Gij de nuk van deze dreven, deze ooien, 
laat het leven weer bewegen 
door uw ziel en door uw waterige leden; 
 
Neem u in de onverschillige gedachtebeelden 
dat de mens u niet meer ziet, 
geef ons tijd naar u terug te groeien; 
 
Laat ons samen weer het landschap 
en de wateren beheren 
door wat bindt ons in de ziel 
aan warmte en aan medeleven; 
 
Vindt uzelf terug 
in uw nimfenziele, 
vol van harmonie, 
laat leven in het water weer herleven; 
Toon ons van uw balancerend water weven. 
 
 
Spreuk voor Neptunus: 
v __ 
Neptunus, koning van de waterwezens, nimfen, stroomalven, 
laat ons in toegewijde offerkracht  
de kiemen tot het nieuw Jeruzalem 
in alle lijden tonen en in lijdzaamheid; 
de zielenpijnen van het leven en het lot  
die ons tot parels worden, parels in de ziel  
die zo tot poorten worden naar het nieuwe koninkrijk, 
uit onze ziel en geest aan offerkracht ontsproten. 
Neptunus, gij koning van de nimfen,  
    toon ons door het roz’ oranje heen 
    hoe wij tot uw diep-verborgen koninkrijk  
een weg ons vinden kunnen. 


