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Verrijk je leven met EENVOUD 

Overweging  26 januari 2014 – Hans Ernens 
Lector: Thea van Deijl 

 
“...Het gaat er niet alleen maar om  

hoeveel tijd je besteed om God te begrijpen,  

Hem te beleven of te Hem doorgronden. 

De essentie is... je daden.  

Wat een verfrissende eenvoud! ...” 

 
Eerste lezing: De Japanse steenhouwer 

Tweede lezing:  Romeinen 12:2 

Derde lezing:  Handelingen 2:44 

Vierde lezing:  Wijsheid 14:6 

 

Welkom en inleiding 
Lieve mensen hartelijk welkom hier inde Duif. 

 

Ik had zo mijn bedenkingen over de opkomst 

vandaag, zo vlak na een feest voor de Duif 

aangesloten gisteravond en verleden week een 

prachtige jubileum dienst van Marina en Henk ter 

ere van ons 40-jarig bestaan 

 

Even een dagje geen Duif zo kan ik me voorstellen, 

zeker voor diegenen die langer moeten reizen om 

hier te komen. 

Ook ben ik niet zo PR man voor mijn eigen diensten. 

Maar goed het gaat niet om de kwantiteit maar de 

kwaliteit, zeker ook vandaag in mijn thema. 

 

Want.....mijn thema van vandaag sluit prachtig aan 

na alle feestelijke uitspattingen van de laatste 

week;   eenvoud. 

En let op; eenvoud is zeker niet altijd hetzelfde als 

eenvoudiger... 

Nee, hoe kunnen we met eenvoud een stukje van 

ons leven juist verrijken. 

 

Eenvoud is iets waar we soms allemaal wel eens 

naar verlangen. 

Kan het iets minder allemaal, ons te drukke werk, zeer gevulde sociale leven, verplichtingen en 

beslommeringen, alles vreet tijd. 

De klok tikt meedogenloos door en een knip met je vingers en er is weer een jaar voorbij. 

 

Quality time is het woord van de laatste jaren. 

Je spaarzame vrije tijd zo goed en nuttig mogelijk besteden. 
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Maar dan moet je natuurlijk wel je iPad, je computer en je facebook, twitter en whats app op je 

nieuwste smartphone uitzetten. Alleen dat al is voor sommigen onmogelijk; je wilt er nu eenmaal bij 

horen toch en stel je voor dat je iets mist. 

 

Waar is die eenvoud dan? Dat rustige plekje in een stoel, een koekje bij de koffie, muziekje aan en 

lekker genieten van heel weinig. Is dat niet heel prettig zo nu en dan? En kun je in diezelfde eenvoud 

ook dichter tot je Schepper komen of meer bezig zijn met of nadenken over je geloof? 

 

Ik ga daar straks dieper op in, samen met Thea van Deijl die zo lief was met mij te willen voorgaan en 

met wie ik mede tijdens de liturgie avond lekker heb kunnen sparren hierover. 

 

Laten we nu een stukje van die eenvoud gelijk in de praktijk brengen samen. 

Laten we even stil worden en laat deze rust op je indalen, in jouw diepste kern. 

 

 

Eerste lezing 
De Japanse steenhouwer, verteld door Multatuli in het beroemde boek  Max Havelaar  

 

Een arme steenhouwer hakt dag in dag uit steen uit een rots en verzucht: ‘Was ik maar rijk.’ Een 

berggeest verhoort hem en maakt hem een rijk man. Hij geniet even van zijn rijkdom, maar als de 

keizer voorbij komt, wordt hij jaloers en hij wenst keizer te zijn. Dat gebeurt, en hij is tevreden. Maar 

dan merkt hij dat de zon machtiger is dan de keizer, want die brandt onbarmhartig op hem neer – en hij 

wil de zon zijn. Prompt is hij de zon, maar nu beseft hij dat een wolk eigenlijk machtiger is dan de zon, 

want die kan de zon verduisteren. Hij wordt een wolk en regent er lustig op los, tot hij ontdekt dat er 

een grote rots is die stand houd, hoe hij er ook tegenaan slaat met zijn wilde regens. Dan wil hij de rots 

zijn, en hij wordt de rots.  

Hij is tevreden, tot hij voelt dat er aan zijn voet iemand met een hamer stenen uit hem staat te houwen.  

Die is machtiger dan hij… hij wil steenhouwer zijn!  

Zo komt hij weer uit bij de eenvoud van het begin.  

 

Maar er is een belangrijk verschil: nu is hij wél tevreden met zijn lot. Hij heeft het grote web der 

schepping intiem, van binnenuit beleefd en hij ziet nu dat er helemaal niet zoveel mis is met zijn eigen 

plaats daarin.  

Hij heeft gezien dat je op elke plek in het universum macht hebt, maar ook onmacht. En dat je overal 

tevreden kunt zijn, of ontevreden. Dat het dus niet uitmaakt waar je staat. Met die  

geestelijke rijkdom keert hij terug naar zijn eenvoudige leven.  

 

 

Overweging  

“Er schuilt meer eenvoud in een man die in een opwelling kaviaar eet, dan in een man die uit principe  

dagelijks droge biscuits eet.” Aldus de Engelse schrijver Gilbert Keith Chesterson. 

 

Je leven met eenvoud verrijken, het klinkt zo mooi, maar hoe doe je dat dan? 

Moet alle luxe en comfort in je leven de deur uit en dus niet meer genieten van dat glaasje champagne 

op z’n tijd? Niet meer eens lekker uitgebreid uit eten of een verwendag in de wellness? Of die mooie bril 

die je zag en aardig aan de prijs was laten staan?  Nee, daar gaat niet eigenlijk niet om bij eenvoud. 

Eenvoud is de kunst van het leven te genieten in alle facetten, maar dat je ook eens moet kijken of je je 

leven soms in wat lagere versnelling kunt zetten met alles d,r op en eraan en hoeveel meer kwaliteit dit 

dan oplevert. 

Klinkt goed, maar das makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe doe je dat dan? 
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Ook maar eens een “onthaastings” training doen, je verdiepen in mindfullness of time management of 

een weekje in een klooster bijkomen? Of moeten we dan terug naar vroegere tijden, toen alles een stuk 

eenvoudiger was, de meeste mensen armer en het leven een stuk minder ingewikkeld? 

Een koekje bij de thee, de theepot in de theemuts en je had alleen maar Pickwick. 

Zo was dat in mijn jeugd en als je je koekje te gretig opat zei je moeder ”het hoeft niet ik een keer op 

hoor”! 

Tegenwoordig heb je tientallen soorten thee, theewinkels en theeglazen. 

Je krijgt een kop heet water en er valt bijna niet meer te kiezen uit de steeds groter wordende dozen 

met verschillende zakjes thee. Er is overvloed. 
 

Overvloed is voor ons normaal geworden de laatste decennia, we zwemmen erin en merken het niet 

eens meer. 

Er zijn overvloedig veel auto,s, dus veel files. Er zijn overvloedig veel e-mails, chats, blogs in ieders 

leven en daarom kom je vaak tijd te kort. 

Er is zo overvloedig veel te zien op TV, te bespreken, discussies, dat je voortdurend het gevoel hebt dat 

je achter jezelf aan loopt te hollen. 

Onze levens puilen uit, materieel en geestelijk. 

Je moet of ver reizen of jezelf vrijwillig opsluiten in een retraite om te kunnen versoberen of de stilte 

op te zoeken. 
 

Al die overvloed maakt ons soms gejaagd, nerveus en komt bij veel mensen het verlangen op naar een 

wat eenvoudiger bestaan. Rustiger, serener, langzamer, dieper. 
 

Je leven vereenvoudigen, dat kan ook door in de buitenwereld dingen te veranderen. Je huis ontdoen 

van talloze prullaria, een nee/nee sticker op je brievenbus, je abonnement op je krant opzeggen waar 

je vaak niet aan toe komt. 

Maar wat ons leven vooral te vol en te ingewikkeld maakt is ons eigen denken, onze binnenwereld dus. 

Onze hersenen zijn gek op joggen op gedachtenpaadjes en de ene gedachte aan de andere rijgen. 

We laten onszelf ook graag geloven dat we veel prikkels nodig hebben en dat we steeds maar weer 

verbanden moeten leggen; inschatten, plannen, afstrepen, discussieren, be-commentariseren. 

De Boedhistische meester Sogyal Rinpoche noemt dit “actieve luiheid” oftewel je leven volstoppen met 

dwangmatige bezigheden zoals constant je mail of facebook checken of overal een mening over willen 

hebben en uitdragen.Zo slibt ons leven dicht. 

Voor een leven met meer eenvoud is het vooral nodig om een stap terug te doen, richting jezelf en je te 

focussen op de essentie. 

Sogyal Rinpoche bepleit het scherpen van je aandacht om zo je “versnipperde geest” weer in balans te 

krijgen. 

De beloning van leven met werkelijke aandacht is dat je gaandeweg lekkerder in je vel komt te zitten, 

zo schrijft hij. 

Hierdoor komt een diep welbehagen voort. 

Richt je op wat essentieel is en het leven wordt lichter. 

Het woord essentie  komt van het Latijnse essere, wat “zijn”betekent. Wie we in wezen zijn, daar gaat 

het om. 
 

In Handelingen werd ik getroffen door zo’n beeld van een eenvoudig bestaan. 

‘Zij kwamen trouw en eensgezind samen in een geest van eenvoud en vol vreugde’. En daardoor rees bij 

mij ook weer de vraag op, hoeveel tijd besteed ik eigenlijk aan de Bijbel en aan mijn geloof? Mijn 

vragen, twijfels, vreugde? Hoe vaak neem ik de tijd eens op mijn gemak te bidden, te praten met de 

Eeuwige, te danken voor alles wat wel op rolletjes loopt in mijn leven? De hersenen weer volop aan het 

joggen! Dit wordt er juist niet eenvoudiger op. 

 

Dus gooide ik verleden week deze vragen in de liturgie groep en de reacties waren verrassend en tevens 

bemoedigend. Men kwam eigenlijk gezamenlijk tot de conclusie dat het niet uitmaakt hoeveel TIJD je 
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letterlijk besteed aan je geloof. Het gaat er niet om hoe vaak je in de Bijbel leest of dat je wel dagelijks 

bidt of dankt. Het gaat er niet echt om hoe “ gelovig” je kunt zijn. 

De essentie is dat je een goed mens probeert te zijn... en er te zijn voor je medemens. 

Het gaat er niet alleen maar om hoeveel tijd je besteed om God te begrijpen, Hem te beleven of te Hem 

doorgronden. 

De essentie is... je daden. Wat een verfrissende eenvoud!  

Terug naar de bron en naar de kern:  “Heb je naaste lief zoals jezelf” 

Zoals we in Romeinen lazen; Weest onderling eensgezind en voegt U in het eenvoudige.  
 

Iemand uit de liturgie gaf aan dat zij altijd God bedankt voor de eenvoudige dingen in haar leven, want 

niets is vanzelfsprekend. 

Dit verdiept en verrijkt haar leven. 
 

Is het dan zo simpel? Deze eenvoud in het geloof? 

Een goed mens zijn voor je medemens en God voor ons allen. 

Zijn er daarom zoveel religieuze conflicten  omdat we het ook hier moeilijk met elkaar eens kunnen 

worden? 

Hoe kunnen we die eenvoud ,zoals God die bedoelt, beleven?    
 

P.Raymond Stewart schrijft in zijn boek “Leven als God”: 

‘Wanneer je accepteert dat God alom aanwezig is en dat jij daarom -simpelweg door je bestaan- één met 

God bent... en wanneer je accepteert dat God de almachtige creatieve kracht van het universum is en dat 

jij -omdat je ‘’één bent met God- deelt in diezelfde creatieve kracht, houdt dat dan niet in dat je alles al 

hebt omdat je alles bent?’ 
 

Food for thought. Ik zou dit graag zo willen beleven, maar dat is voor mij nog een stapje te ver. Deze 

eenvoud is zo puur dat ik ,m nog niet kan “pakken”. 

Dus, laat ik het me vooral zelf niet te ingewikkeld gaan maken en teveel gaan nadenken over het geloof 

en mijn relatie tot  God zo heb ik me voorgenomen. 

“Heb je naaste lief zoals jezelf” vind ik een prachtige leefregel en het is inspirerend genoeg om hier 

samen in de Duif ons geloof te mogen belijden, ieder op zijn of haar eigen manier. Dat geeft ons 

allemaal kracht en verbind ons. 

Maar dat geeft ook een stukje rust en een goed gevoel. 
 

Ik heb immiddels de soorten thee in onze la wat vereenvoudigd, wil voorlopig geen nieuwe boeken 

kopen voordat ik alle andere eens heb gelezen. 

De kledingkast is wat opgeruimd en prima kleding en schoenen aan een goed doel geschonken. Ik 

probeer wat meer te joggen in de sportschool dan in mijn hoofd. De TV staat alleen aan als we iets echt 

de moeite waard vinden; luisteren liever naar een mooie CD en keutelen lekker in huis. De telefoon 

staat op de stilstand, ik ben er even niet. Minder is meer. 

Deze eenvoud verrijkt ons leven en gun ik eenieder van ons toe. 

Moge God daar je deelgenoot van zijn. 

Want welke eenvoud kun je je nog meer wensen als je vrij bent van onvrede? 
 

Wees goed voor elkaar, wees een stukje God voor elkaar. 

Moge het zo zijn. 

Van God is de aarde en die haar bewonen 
 

 

Nodiging tot breken en delen 

Hoe gering, hoe gewoon ons leven ook is,  

        in Gods ogen zijn wij zo de moeite waard, 
        dat Hij ons uitnodigt aan zijn tafel. 
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Het enige wat God verlangt 

 is onze goede wil en onze inspanning, 

 iedere dag, om een goed mens te zijn, 

 open voor de liefde, 

 voor geven en ontvangen. 
 

In het teken van dit brood  

 is de Heer in ons midden. 

 Delen wij het brood, 

 delen wij met Hem het leven 

 waarin wij één zijn  

 en waarvan God het hart is. 
 

Wij delen brood en wijn met elkaar, een traditie hier in de Duif 

Iedereen is uitgenodigd, niemand uitgezonderd, 

Komt dan, want alles is gereed. 
 

 

Gedachten bij het thema 

Een Goddelijke plek 
  

Een plek waar de wind door je hoofd waait. 

Waar je doet waar je hart van gaat zingen, 

Waar je droomt zoveel je kan, 

Waar je bent wie je bent. 
  

Een plek van zand, van zee, lucht, aarde en intense rust.  

Een plek waar je nooit verdwalen kunt, 

Een plek waar de eenvoud en tevredenheid woont, 

Daar wil ik zijn. 
   

En als ik daarvan  vertrek, 

Neem ik die plek mee in al zijn eenvoud, 

Overal waar ik nog komen zal. 
 

 

Zegenbede 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor en achter de schermen die deze dienst mogelijk hebben 

gemaakt, en dank je wel Thea voor je support. 
 

Voor wij de komende week weer in gaan met alle uitdagingen en alle hektiek, en om ons kracht te 

geven daar wij dat het meeste nodig hebben, vragen wij de onmisbare zegen van onze God: 
 

God zij met jou. 

Ga in vrede, je pad ligt open. 

God gaat met je mee. 

Hij ruimt je hindernissen op. 

God zij met jou. 

Hij zal zorg voor je dragen. 

Hij zal in je schaduw lopen. 

Hij legt zich bij jou neer in je slaap. 

Hij blijft met jou. 

Moge jij bij Hem blijven. 

 


