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With them the Seed of Wisdom did I sow
And with my own hand labour'd it to grow
And this was all the Harvest that I reap'd
"I came like Water, and like Wind I go.
Uit: de Roebâ' yât
van Omar Khajjam
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Het geslachtsregister moet om Godswil opgetekend om Hem,
voor Wiens oog een dagloner niets minder waard is dan
een prins van Koninklijke bloede
Dr. Abraham Kuyper

Dit is de oogst van 50 jaar studie
van de genealogie van het geslacht
SPIJKER
afkomstig uit Blokzijl / Vollenhove
Al dit hoofd- en handwerk geeft
het nageslacht een inzicht in
400 jaar SPIJKER,
450 jaar Doperdom en
het leven in vroeger tijden

In ons geheugen
sluimert het zaad
van het verleden,
klaar om opnieuw
weldadig te bloeien.
Hal Boyle

Dit boek is opgedragen aan ons nageslacht

Vincent van Gogh, De Zaaier, 1889
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Zolang er mensen zijn op aarde
Zolang er mensen zijn op aarde,
Zolang de aarde vruchten geeft,
Zolang zijt Gij ons aller Vader,
Wij danken U voor al wat leeft.
Zolang de mensen woorden spreken,
Zolang wij voor elkaar bestaan,
Zolang zult Gij ons niet ontbreken,
Wij danken U in Jezus' naam.
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
O Heer, Gij zijt mijn onderkomen
En al mijn dagen zijn geteld.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood,
Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven,
Zijn lichaam is het levend brood.
Daarom moet alles U aanbidden,
Uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
O Heer, wij zijn van Uw geslacht.
Gezang 488
La forme des prieres et chantz ecclesiastiques,
Straatsburg 1545.
Bewerking Huub Oosterhuis.

Voor een mensenleven is
100 jaar heel veel;
Een waterdruppel uit de zee
En een korreltje zand,
Dat zijn die paar jaren
Op de eeuwigheid.
Uit het boek:
De Wijsheid van Jézus Sirac
Hoofdstuk 18 : 9 en 10

Plattegrond Bloczil; uit: Theatro delle Guere, P. Coronelli, Napels 1702

