
KOOR URPLUS 

Benedict Randhartiger 
(1802-1893) 

Ins stile Land 

Ins stille land! 
Wer leitet uns hinuber? 
Wer? Wer? Ins stille Land, 
Schon wolket sich der Abendhimmel truben 
und immer trunnnnervoller wird der Strand. 
Wer leitet uns mit sanfter Hand hinuber, 
ach! hinuber ins stille Land! 
Ach hinuber, ach! hinuber ins stille Land. 
Ins stille Land! Wer leitet uns hinuber? 

Ins stille Land zu euch, 
ihr freien Raunne fur die Veredlung 
ins Land zu euch, ihr freien Raunne. 
Zarte Morgetraume der schonen Seelen. 
Kunft'gen Daseins Pfand. 
Wer treu des Lebens Kampf bestand, 
Tragt seiner Hoffnung Keime ins stille Land. 

Ach Land! ach Land! 
fur alle Sturmbedrohten, 
fur alle Sturmbedrohten, 
Ach land! ach Land! 

Der mildeste von 
unsers Schicksals Boten winkt uns, 
die Fackel umgewandt, 
und leitet uns mit sanfter Hand 
ins Land der GroBen Toten, 
ins stille Land, ins stille Land, 
ins stille Land, ins Stille Land. 

Naar het stile Land 

Naar het stille land! 
Wie voert ons er naar toe? 
Reeds verduistert de avondhemel; 
En alsmaar meer ligt het strand bezaaid 
met brokstukken. 
Ach, wie voert ons met zachte hand 
daarheen! 
Naar het stille Land. 

Wie voert ons naar het stille land! 
Naar open ruimtes om ons to verhogen. 
Tedere morgendromen van mooie zielen, 
dragers van een toekomstig verblijf. 
Wie trouw de levensstrijd doorstond, 
draagt zijn kiem van hoop naar het stille 
land. 

Ach land! 
Voor alle door de storm bedreigden, 
Voor alle door de storm bedreigden, 
Ach land! ach land! 

De mildste vorm van 
de brenger van ons noodlot wenkt ons, 
de fakkel omwonden, 
en voert ons met zachte hand 
naar het land van de vele doden, 
naar het stille land, 
naar het stille land.... 
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