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Lofdicht ter gelegenheid van een begijnensteding
Professie van Juffrouw Natalia Uyttendaele, begijnhof Dendermonde

Leliekrans gevlochten voor de welbedachte en godminnende Juffrouw Natalia
Uyttendaele van Schoonaarde-Wichelen; doende haar plechtige geloften als
beggyntje in het vermaerd beggynhof te Dendermonde op 4 September het jaer
aLs zY VoL Van YVer JesU aLLeen Voor eChten bruYDegoM VerkIest (1829)

Natalia, zie hier de feestdag,
Waerop uw ziele zegepraelt
Op vleesch en wereld en op afgrond,
En God u met zyn glans bestraelt.

Ja, volg hem, die u heeft geschapen,
Die voor u leed, die voor u streed.
Zy wandelt in geen duisternissen,
Die in zyn heilig voetspoor treedt.

De wereld... maer ik hoor u zuchten!
Want gy, gy hebt haer ook gekend,
Met haer kortstondige vermaken
En met haer eindelooze ellend.

De wereld heeft voor haer geen wellust,
Het dartel vleesch geen prikkel meer;
Zy treedt den helschen draek op 't harte,
En zingt een lied aen God den Heer.

Gy hebt de leêgheid ondervonden
Die ze in den boezem achterlaet;
Gy hebt den geesel hooren klaetren
Waermeê zy hare kindren slaet.

Bloei in 't begynhof als een lelie,
Met paerlen van Gods dauw besproeid,
Die 't dal doorbalsemt, en met geuren
Den matten wandelaer omvloeit.

Maer God had met u medelyden:
Zyn stem daelde uit den Hemel neêr.
Toen woelde 't in uw ziel niet langer;
Toen spraekt gy: 'k volg U op, o Heer!

En dan, als eens het uer zal kleppen,
Waerop de Bruidegom u roept,
Waerop er rond uw blyde sterfkoets
Een rei van wachtende Englen groept;

Ja, volg hem op in al zyn lyden
En in al zyn weldadigheid.
Die Jesus volgt wordt met de vleuglen
Van zyn genâ zacht overspreid.

Dan, als de lelie van den steel valt,
Wordt zy door 's Scheppers vaderhand
In d'eeuwgen hof met al haer geuren
In 't lachend Paradys verplant.
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