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Nel Benschop dankt haar populariteit 

aan een helder en eenvoudig 

taalgebruik, waarmee ze stem geeft 

aan wat een mens ten diepste raakt. 

Zelf zei ze over haar werk: 

‘Het zijn geen gedichten, het zijn 

overpeinzingen in poëtische vorm.’ 

Zij overleed 31 januari 2005 in 

Arnhem.

De 100 mooiste gedichten
van Nederlands meest gelezen dichteres

D e dichtbundels van Nel Benschop (1918-

2005) behoren tot de meest verkochte in 

Nederland en uit haar troostrijke gedichten wordt 

nog altijd rijkelijk geciteerd.

Haar poëzie getuigt van een diep inzicht in de 

menselijke ziel, gekoppeld aan een christelijke 

overtuiging waarin geloof, hoop en liefde centraal 

staan. In deze bundel staan haar 100 mooiste 

gedichten, waaronder het meest geciteerde ‘Rust nu 

maar uit – je hebt je strijd gestreden’, maar ook haar 

postuum uitgegeven liefdespoëzie.

Nel Benschop was haar hele 

leven trouw aan uitgeverij Kok, 

bij wie ze al haar werk publiceerde: 

van de eerste bundel, Gouddraad 

uit vlas (1967) tot haar geheime 

liefdesgedichten, Echte liefde kan 

niet sterven (2011, postuum).
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Geen Nederlandse dichteres heeft zoveel lezers weten te 
ontroeren als  Nel Benschop (1918-2005). Ze schreef over 
leven en sterven, natuurbeleving, christelijke feestdagen, 
vergeving en troost. 

‘Natuurlijk is het geloof wel het belangrijkste thema in 
mijn werk, maar het gaat in mijn gedichten toch vooral om 
de grote gebeurtenissen in een mensenleven. Over liefde en 
dood. En dat soort zaken zijn voor alle mensen hetzelfde,  
of je nu gelovig bent of niet.’

Nel Benschop is de meest gelezen én de meest geciteerde 
dichteres. In deze bundel zijn haar 100 mooiste gedichten 
opgenomen.
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7

Credo

En tóch geloof ik rotsvast in Uw leiding,
(al zie ik het ‘waarom’ der dingen niet)
bij elk ontmoeten en bij elke scheiding,
bij elke vreugde en bij elk verdriet.
En ik geloof onwrikbaar in Uw liefde 
die altijd als het zonlicht om mij stond;
ook dan, wanneer ik was als een gekliefde,
een trotse boom, ontworteld op de grond.
En ik geloof, dat hoe ik ook mocht falen,
(al dacht ik zelf, dat ik het goede deed)
dat Gij mijn schuld, hoe groot ook, wilt betalen
met ’t lijden, dat Gij eens op aarde leed.
Ja, ik geloof dat Gij Uw licht laat schijnen,
dat Gij na droefheid, vreugde hebt bereid
voor groten in ’t geloof én voor de kleinen...
Heer, help mij in mijn ongelovigheid!
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Gebed om moed

Ik vraag U niet om vreugde en geluk,
hoewel ’k ernaar verlang met heel mijn wezen.
Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt stuk,
en er zijn wonden, die nooit meer genezen;
ik tracht te zeggen: wat Gij doet is goed –
maar geef mij toch een heel klein beetje moed!

Ik vraag niet om een leven zonder strijd:
de vrede is het waard, ervoor te vechten.
Als in mijn hart maar groeit de zekerheid
dat ’k mij door alles meer aan U ga hechten.
Want als ik bij U ben is alles goed –
maar geef mij toch een heel klein beetje moed!

Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag
waarom Gij déze weg mij hebt gewezen;
mijn denken is verward en elke dag
brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen.
En toch geloof ik: Gij maakt alles goed –
maar geef mij alstublieft een beetje moed!
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A Dieu
voor Nora, 26-9-’64

Je bént niet dood – de Heer heeft je geroepen
bij hem te wonen in Zijn glanzend huis;
je hoeft geen rust en vrede meer te zóeken,
je hébt ze nu – want je bent veilig thuis.
Je bent niet dood – je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd –
je bent niet dood. – Maar ach, ik zal je missen
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen,
en ik geloof: God heeft zich níet vergist...
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