Wij, martelaren van Gorcum
Aan de Heilige Martelaren van Gorcum – monniken, priesters en lekenbroeders –
vermoord in de nacht van 8-9 juli 1572
geschreven door Katouchka Pool, februari 2008
Wij, broeders van Gorcum
kruisvaarders gewapend
met Uw scherpe Woord.
De duivel hij foltert
en verleidt ons
om het Geloof in U
te verloochenen.
Met negentien broeders –
blijven bidden:
Heer, ontferm U over ons
Wij, martelaren van Gorcum,
de duivel hij martelt
en beproeft ons een eeuwigheid.
Hij troggelt ons
drie broeders af
van God los.
Later nog één
zijn ziel breekt
nog voor zijn nek.
Met negentien broeders –
blijven bidden:
Heer, ontferm U over ons
Wij, martelaren van Gorcum,
in de Naam van God
twaalf etmalen verhalen
van de hel
op aarde.
Wat is de waarde
van je gelovig leven?
Wij, broeders in Geloof
blijven bidden:
Heer, ontferm U over ons
Wij, bange mannen van Gorcum,
in de aarde-donkere turfschuur
op dit Uur U.
Wat hebben wij
in Godsnaam toch misdaan
om deze ontzielende slachting
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te ondergaan?
Wij, martelaren van Gorcum,
verlangen naar Uw almachtige handen met
onze geest, ons lichaam, ons bloed.
Heer, ontferm U over ons
Waarom doen ze ons
onmenselijk veel pijn?
Hoeveel kan een mens verdragen
voor hij van pijn vergaat
en bezwijkt?
Tergend kwellend en
kwetsend traag,
zoals ze ons, één voor één,
afmaken in Gods Naam:
broeder na broeder,
strop na strop,
druppel na druppel,
steeds leger het levend lijf
tot in de dood.
Met negentien
blijven bidden:
Heer, hoor mijn gebed,
laat mijn hulpgeroep tot U naderen,
wend Uw aanschijn niet van mij af (psalm 102, 2-3)
Uw Lenaert Vechel
Met achttien
blijven bidden:
Hoor naar mijn woorden, Heer,
versta mijn smartelijk klagen (psalm 5,2)
Uw Claes Poppel
Met zeventien
biddend bloeden:
Geef Uw wederwoord op mijn aanroep,
God die immer mij recht hebt gedaan (psalm 4,2)
Uw Govaert van Duynen
Met zestien
bloedend bidden:
Heer Jezus Christus (Jezusgebed, 1)
Uw Jan van Oisterwijk
Met vijftien
blijven bloeden:
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Zoon van God (Jezusgebed, 2)
Uw Claes Pieck
Met veertien
bid en bloed:
Ontferm U over mij (Jezusgebed, 3)
Uw Jeroen van Weert
Met dertien
bloed druipt
in de aarde.
Waarom Heer, verwerpt Gij mijn leven,
keert Gij Uw aanschijn van mij af (psalm 88, 15)?
Uw Nicasius van Heeze
Met twaalf
hij baadt in bloed
terwijl de haan kraait
en dood zaait.
God kent de Heer als de toevlucht,
de Allerhoogste weet Gij uw schutse (psalm 91, 9).
Uw Anthonius van Weert
Met elf
de dood kleurt de lucht
bij het morgenrood.
Waarom blijft Gij, o Heer,
zo onbereikbaar ver (psalm 10, 1)?
Uw Willehad de Deen
Met tien
en de haan kraait
voor de derde keer.
Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen (Mattheus 5: 44).
Uw Pieter van der Slaghmolen
Met negen
bloed
hij bloedt bloed.
Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld (Mattheus 28: 20).
Uw Cornelis van Wijck
Met acht
benauwd en blauw
geaderd zijn nek.
Wie zijn leven verliest omwille van Mij,
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zal het behouden (Marcus 8: 35).
Uw Anthonius van Hoornaer
Met zeven
rooddoorlopen ogen
in het ochtendgloren.
Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft (Johannes 11, 25).
Uw Frans Coninghs
Met zes
gebroken de man zijn wervels en
vervlogen zijn hoop.
Heer, ontferm U over mij.
Uw Adriaan van Hilvarenbeek
Met vijf
paars dooraderd de slapen
eeuwige slaap gaapt.
Het is de Heer die redt (Jona 2: 10).
Heer, ontferm U over …
Uw Jacques Lacops
Met vier
schreeuwend bidden:
De tijd is gekomen,
het Koninkrijk van God is nabij (Marcus 1: 15).
Heer, ontferm U …
Uw Jan van Keulen
Met drie
waanzin nabij.
Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?
Heer, ontferm U …
Uw Andries Wouters
Met twee
hard schreeuwen om U
maar zacht de klank.
Heer, vergeeft het hen, want ze weten niet wat ze doen.
Uw Godfried van Melveren
Alleen
…
…
Uw Dirk van der Eem
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Wij, martelaren van Gorcum,
wij waren met negentien broeders.
Hoe standvastig het Godsvertrouwen
in het ochtendgloren:
sterker dan de dood en
door de dood heen gedragen
naar het Eeuwig Leven.
Het is volbracht (Johannes 19: 30).
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