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Een geest die zich ontvouwt 

Overweging  13 juli 2014 – Diana Vernooij 

 
“... Wij moeten het lef hebben om het niet te weten,  

om onze geest open te houden,  

om onze kwetsbaarheid te aanvaarden als blijvend.  

Nooit zullen we het allemaal zeker weten!  

En dat hoeven we ook niet ...” 
 

Eerste lezing - uit het werk van Charlotte Joko Beck 

Tweede lezing - Wijsheid 1: 4-6 

Derse lezing - Romeinen 8:12-17 

 

 

Openingsgebed - Dogen Zenji (1200 – 1253) 

Geboorte en dood zijn van het allerhoogste belang.  

Snel vervliet de tijd en kansen gaan voorbij.  

Wordt wakker: laten we ontwaken!  

Wees je altijd gewaar van alles.  

Verpruts je leven niet! 

 

Lied - Beautiful Boy  John Lennon 

Close your eyes 

Have no fear 

The monster's gone 

He's on the run and your daddy's here 

Beautiful, beautiful, beautiful 

Beautiful boy 

Beautiful, beautiful, beautiful 

Beautiful boy 

 

Before you go to sleep 

Say a little prayer 

Every day in every way 

It's getting better and better 

 

Out on the ocean sailing away 

I can hardly wait 

To see you come of age 

But I guess we'll both just have to be patient 

'Cause it's a long way to go 

A hard row to hoe 

Yes it's a long way to go 

But in the meantime 
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Before you cross the street 

Take my hand 

Life is what happens to you 

While you're busy making other plans 

 

Before you go to sleep 

Say a little prayer 

Every day in every way 

It's getting better and better 
 

Beautiful, beautiful, beautiful 

Beautiful boy 

Darling, darling, darling 

Darling Sean 

 

Inleiding 

Goedemorgen lieve mensen, hartelijk welkom – fijn dat jullie gekomen zijn terwijl de zon ons 

de natuur in lokt. Want, of je nu op vakantie gaat of niet: in de zomer ben je buiten! Zon en 

regen op je huid, de smaak van ijsjes en zeewater, het gekwetter van vogels, vlagen van zoete 

bloemen en geschroeide barbecue. 

De zomerserie dit jaar gaat over de zintuigen – een Zinnenstrelende Zomer hebben we de 

serie genoemd. En dan vandaag een zondag over de geest. Die is bij ons niet als zintuig 

bekend. Nu hadden we meer zomerse zondagen dan zintuigen – maar niet getreurd, in het 

boeddhisme is de geest ook een zintuig. De geest is ons bewustzijn, het zintuig dat ons in staat 

stelt onze eigen innerlijke reactie op alle zintuigelijke prikkels waar te nemen. Daar zou ik 

heel graag eens een lange lezing over geven – maar dat doen we niet. We gaan vandaag 

inzoemen op wat onze geest met ons doet en hoe het bekneld kan raken, verward en zich toch 

altijd weer opnieuw opent voor de werkelijkheid.   
 

En dan ben je hier, de lokroep van al die zintuigen negerend, en dan krijg je meteen bij het 

welkom een aanmaning: ontwaak, verpruts je leven niet! Verpruts je leven niet. Wees je altijd 

gewaar. Snel vervliet de tijd en kansen gaan voorbij. John Lennon heeft het net gezongen, in 

zijn prachtige lied voor zijn toen nog kleine zoontje Sean.  

“Life is what happens to you,  

while you're busy making other plans.” 

Het leven is wat er gebeurt met je, terwijl je druk bent met andere plannen maken.  
 

Hoe waar is dat niet – drinken we een kopje thee en maken we alvast plannen voor wat we de 

volgende dag zullen doen. Laten we dit uur ontwaken, en helemaal hier en nu aanwezig zijn!  
 

Ik wens ons allen een prachtige viering met een heldere geest! 
 

 

Gebed om luisterbereidheid         

V. Om luisterbereidheid bidden wij 

 in dit uur rond de Schrift. 

A. Dat wij niet zomaar horen 

 wat wij wíllen horen, 

 maar dat wij horen en verstaan 
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 wat wij nog niet weten 

 of niet willen weten. 

 Dat wij uit oude en bekende verhalen 

 nieuwe schatten van bevrijding delven. 

V. Daarom bidden wij: 

 Levende God,  

 maak ons benieuwd, zo schamper als wij zijn; 

 maak ons vrolijk, zo aangeslagen als wij zijn; 

 maak ons betrokken, zo eenzelvig als wij zijn; 

 En bovenal: 

 maak ons opstandig, zo ingegraven als wij zijn; 

 maak ons vindbaar voor toekomst,  

 zo verloren als wij zijn aan  

ieder-voor-zich en God voor ons allen. 

A. Om luisterbereidheid bidden wij 

 in dit uur rond de Schrift. 
 

 

Lied - The Garden - Bobby Mc Ferrin 

And there was day and there was night 

There was dark and there was light 
 

There was the earth, there was the sky 

And there in the tree there crawled a lie 
 

There in Eden, there was good 

There in the garden where the Tree of Life stood 
 

There the snake was, there the pain 

And we're tryin' to get back to the garden again 
 

There was fire, there was rain 

There was talk, there was shame 
 

They were moanin', they were cryin' 

But there still is a glimmer in the big man's eye 
  

 

Eerste lezing – uit het werk van Charlotte Joko Beck 

“Als mensen hebben we een geest die kan denken. We herinneren ons de pijnlijke zaken. We 

dromen voortdurend over de toekomst. We denken: “Dat vind ik niet leuk” en “Dat hoef ik niet 

te horen.” Het gaat voortdurend door: malen, malen, malen, aldoor proberen we het leven te 

herscheppen op een manier die aangenaam is, waardoor we ons veilig en zeker zouden 

voelen.  

De kern van mediteren is dit: wat we doen is de kleine stap te maken van de malende wereld in 

ons hoofd naar het hier en nu. Dat is onze oefening. De intensiteit en het vermogen om hier 

en nu te zijn, is wat we ontwikkelen. We moeten in staat zijn het vermogen te ontwikkelen om 

te zeggen ”nee, ik dwaal niet af met mijn gedachten”, om die keuze te maken. Het is aldoor 

een keuze, elk moment weer, tussen de leuke wereld die we in onze gedachten willen 

opbouwen en hetgeen werkelijk bestaat.”  
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Overweging 

De eerste keer dat ik me realiseerde dat ik een geest bezat, die onophoudelijk tegen mij aan 

zat te praten, schrok ik. Ik had dat helemaal niet in de gaten, dat er nooit stilte is in mijn 

hoofd. Dat er altijd commentaar is, herkauwen, de situatie van daarnet nog een keer overdoen 

in je hoofd, fantaseren, plannen maken. Ineens zag ik het, zag ik dat ik er altijd mee 

samengevallen was, me nooit bewust. Wat een schrik was dat om te beseffen dat wij helemaal 

geen vat hebben op onze geest, op al die gedachten die zich maar blijven aandienen. Een 

autonome stroom van woorden glijdt er door je geest: commentaar op anderen, 

verontwaardiging in je hoofd, ergernis, fantasie, zoete dromen. En dat noemen we ons ‘ik’.  

 
Zenlerares 

Joko Beck was een zenlerares. Niet lang geleden is ze overleden op hoge leeftijd. Van haar zijn 

een paar prachtige boeken verschenen. Uit een van die boeken komt ons citaat. Zij ziet de 

geest vooral als ons denken, ons oordelen en vooral: willen vasthouden wat goed voelt, willen 

wegwerken wat naar is. Daar zijn we maar druk mee en voortdurend zijn we opgesloten in 

onze gedachten, zien we niet meer wat er om ons heen gebeurt – zitten we lijstjes te maken of 

plannen te maken, geloven we onze gedachten meer dan wat er echt gebeurt, en we malen en 

malen in ons hoofd.  

Life is what happens to you, while you’re busy making other plans = Het leven gebeurt terwijl 

jij je plannen zit te maken.  

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is mediteren niet in hoger sferen verkeren, ver 

weg van wat er in je en om je heen gebeurt. Integendeel, mediteren is een oefening in 

voortdurend je gedachten doorbreken, het afgeleid zijn, je afwezigheid waarnemen.  

En door dat te zien ben je vanzelf weer hier en nu, naar het stil zitten en stil zijn. Als je dat 

maar vaak genoeg doet raak je minder afgeleid, de aantrekkingskracht om met je gedachten 

weg te vluchten van wat er is, vermindert.  

 
Voor- en afkeuren 

Als je, bijvoorbeeld tijdens meditatie, de bewegingen en gedachten van je geest observeert zie 

je het gebeuren, je voor- en afkeuren, je dromerijen en je boze gedachten, je oordeel en je 

medelijden. Regelmatig schrik je op van je eigen gedachten, je was helemaal geabsorbeerd in 

je gedachten, je was helemaal weg van hier. Tijdens mijn meditaties heb ik gemerkt hoe 

moeilijk het is om bij het pure gevoel te blijven dat zich aandient. Als er bijvoorbeeld verdriet 

opkomt, is het heel moeilijk om daar echt bij te blijven, zonder erover te praten in mezelf, 

zonder een fantasie te maken die het verzacht, een beeld van mezelf dat me beter bevalt: een 

heldenfantasie, een wraakfantasie, een redding. We hebben allemaal zo onze favoriete 

ontsnappingspogingen. Ken jij jouw favoriete ontsnappingen? Ik heb ontdekt dat er mensen 

zijn die vooral snel boze gedachten hebben, anderen fantaseren zich een mooiere wereld, 

weer anderen zijn snel zenuwachtig en angstig, of verdrietig. En nog weer anderen slaan 

dicht, gaan in de vriesstand, zijn er even niet.   

 
Uitsteeksels 

Een geest die zich ontvouwt. Op de voorkant van ons boekje staat een varen, een blad nog 

opgerold, nog een bolletje met harige uitsteeksels, als een kuikentje dat zich nog strekken 

moet. Zo is onze geest ook een vermogen opgerold als het ware in onze hersenen, in onze 

buik, in ons hart.  Die geest kan verstrooid zijn, zich overal heen laten voeren, van de hak op 

de tak – gedachten rondstrooiend, emoties makend en aanzetten tot allerlei handelingen die 

onverstandig zijn. Die geest kan ook helder zijn, ontwaakt, aandachtig, zorgvuldig, met besef 
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van wat er gaande is: kijk nu neig ik naar iets onaardigs, of: ik zit te oordelen, of: ik maak 

ergens een drama van, of: nu worden mijn gedachten wel erg steriel.   

Die opmerkzaamheid maakt dat je je losmaakt van je neigingen om te oordelen en te reageren 

vanuit die gedachten. Je kunt terugkeren tot gewoon direct contact met je omgeving, tot 

rustig reageren. 

 
Innerlijke verhalen 

Wij mensen kunnen zo geloven in onze eigen innerlijke verhalen dat we het contact met hier 

en nu even kwijt bent. “Een dubbeltje voor je gedachten” zeggen we dan tegen elkaar. 

Dagdromen, in gedachten verzonken, maar ook de op hol geslagen gedachten die de 

adrenaline oproepen die door je aderen jakkert. Iedereen die wel een ’s nachts wakker ligt van 

beren op de weg weet hoe dat werkt. Je begint met een eenvoudige gedachte: morgen moet ik 

niet vergeten …, en zo’n gedachte zuigt je snel op. Al snel zijn het hele gesprekken of 

fantasieën en bruist je bloed van de opwinding. En dan heb je een paar paarden nodig om je 

uit die wereld te trekken. Wat heb je je weer mee laten slepen in je eigen drama. Wat heb je je 

gedachten weer serieus genomen!  

 

“Het leven duurt zo kort. Wees aanwezig, wees je altijd gewaar van alles, verpruts je leven 

niet” zei zenleraar Dogen uit de 13e eeuw al. Verspil je leven niet aan dagdromerij, aan een 

overmaat aan afleiding en loos vermaak. Fantaseer jezelf geen mooier leven dan het is. Het ís 

namelijk altijd intenser en mooier dan je dénkt dat het zou kunnen zijn. Ooit in de stilte, toen 

ik mijn lerares zei dat ik het zo saai vond, die stilte – zei ze: “dan kijk je niet goed”. Als je je 

verveelt, dan ben je niet oplettend op wat er wel is. Je laat je meeslepen door wat er allemaal 

niet is. In de woorden van een ander zintuig: alleen als het stil is, hoor je nog eens wat!  

 
Zenretraîte 

Twee weken geleden was ik op retraite, een zenretraite met een lerares uit Amerika, iemand 

die al decennia lang mensen opleidt in stervensbegeleiding. Ze sprak over compassie en haar 

concrete aanwijzing was: “strong back, soft front” oftewel: “rug recht, voorkant zacht”. Of je 

nu zit of staat, spreekt of luistert: je houdt je rug recht, letterlijk en figuurlijk, en je hart 

open. Je hele borst en buik is zacht en open, ze is kwetsbaar, ze laat zich raken.  

En al die tederheid wordt gesteund door een krachtige rug. Die krachtige rug zijn je doelen en 

je intenties – het leven te zien zoals het is, het leven te dienen, het pad van bevrijding te 

gaan, of hoe je je religieuze roeping ook noemt. Krachtige en Tedere, mijn lievelingsnaam 

voor God, verenigt precies deze twee kwaliteiten.  

 

Laten we daar voor gaan – voor het pad van die Krachtige en Tedere van ons.  

We hebben niet de geestkracht nodig van de martelaren. Zij die bomgordels dragen hebben 

ook een sterke geestkracht. Zij hebben ook een ideaal en een sterk Godsbesef. Misschien zijn 

ze zelfs heel aandachtig en geconcentreerd. Een krachtige rug ja, maar geen teder hart. Geen 

liefde, geen openheid, geen kwetsbaarheid. Zij gaan voor alleen maar Kracht en hun gelijk.  

 
Kwetsbaarheid aanvaarden 

Wij moeten het lef hebben om het niet te weten, om onze geest open te houden, om onze 

kwetsbaarheid te aanvaarden als blijvend. Nooit zullen we het allemaal zeker weten! En dat 

hoeven we ook niet. Onze God, zeggen de verhalen, stuurt ons de Heilige Geest om ons bij te 

staan. De Geest van wijsheid die wij in ons kunnen ervaren, komt van God en zij is onze 

leidsvrouwe. Deze Goddelijke Geest vertelt ons dat we Gods kinderen zijn, dat we kunnen 
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vertrouwen op Kracht en Tederheid als basishouding in het leven. Dat dat samen met onze 

heldere aandacht voldoende is om het hele leven goed te leven.  

 
Verstrikt 

Onze geest raakt steeds weer in gedachten verstrikt, bekneld in dat wij iets vinden, iets 

denken te moeten oplossen, te moeten veranderen wat ons niet lukt. En God zij dank, deze 

zelfde geest opent zich ook steeds weer opnieuw, hoe vaak zingen we daar niet van hier in De 

Duif, dat er altijd weer een nieuwe kans is. Een heldere kalme geest – die hebben we nodig op 

ons pad als we krachtig en teder willen leven. 

 

“Snel vervliet de tijd en kansen gaan voorbij.  

Wordt wakker: laat ons ontwaken!  

Wees aandachtig, wees je altijd gewaar van alles.  

Verpruts je leven niet!” 

Amen 

 

Gitaarmuziek -  Eric Vaarzon Morel 

 

Geloofsbelijdenis 

God van het leven, 

die vreugde vindt in ieder mens, 

je bent zorgzaam en je laat ons niet in de steek. 

Ik geloof in je. 

 

Jezus, onze naaste, die mij laat zien wie God is, 

je vraagt aan ons om rechtop te staan. 

Ik geloof in je. 

 

Heilzame Geest, ik geloof in je. 

Je openbaart je op onverwachte momenten 

als wijsheid in mensen die weten wat goed is om te doen. 

Ik geloof dat jouw kracht zich in mij kan openbaren. 

 

Ik geloof in onze gemeenschap, van mensen die durven zoeken 

en durven vieren dat ze jou vinden, God van het leven. 

 

Muziek van Eric Vaarzon Morel 

 

 

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen. 

Dit komen tezamen van mensengezichten en zielen 

van hier en overal, aarde en hemel, 

deze seconde der uren der eeuwen 

zij ons tot zegen. 

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden 

deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken 

dat onze boeien geslaakt, onze honger gestild 
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dat niet de dood op ons valt. 

Moge het licht van de morgen  

over ons opgaan, nieuw alle dagen. 

  

Moge de kracht in ons varen 

van Jezus uw dienstknecht, uw kind. 

Dat ons voor ogen staat hij 

door u geroepen, bestemd en bezield 

om in ons midden, eens voorgoed, 

te zijn uw woord, uw voorbeeldmens 

aldoende liefde, recht - 

brood uit de hemel, water uit de rots, 

wijnstok wereldwijd vertakt - , 

 

dat waar wij gaan zijn Geest ons overschaduwt 

liefde sterker dan de dood. 

 

Die mens gedenken wij 

als een van ons - als een met u. 

Moge het delen van dit brood en deze beker 

ons sterken in de hoop 

dat hij leven zal in ons - uit kracht van u. 

  

Dat een nieuwe wereld komen zal 

waar brood en liefde is, 

genoeg voor allen. 

  

Kom bevrijden - wees genadig 

ere zij u in de hoge 

diep in ons midden 

vrede op aarde - kome wat komt. 

 

 

Nodiging 

Hier, in het hart van onze viering in De Duif breken we brood en delen we wijn. Dit doen we als 

teken van bereidheid tot gemeenschap over alle oordelen en verwachtingen heen.  

Door te breken en te delen tonen we onze bereidheid om onze levenskracht, tijd en geld te 

delen met elkaar en met hen die geen deel van leven hebben.  

Laat ons samenleven vanuit het visioen van een wereld waar ieder helder ziet en kent, waar 

ieder wórdt gezien en gekend, en waar voor ieder genoeg brood en liefde is. 

 

Kom dan naar voren en neem deel aan dit ritueel. Neem deel met je hart en aanvaard dit 

brood en deze wijn met de vreugde die in je oplaait als je beseft dat je geliefd bent, Gods 

geliefde kind.   

 

Breken en delen van brood en wijn 

 

Muziek van Eric Vaarzon Morel 
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Lied - The 23rd Psalm - Bobby McFerrin 

The Lord is my Shepard, I have all I need, 

She makes me lie down in green meadows, 

Beside the still waters, She will lead. 
 

She restores my soul, She rights my wrongs, 

She leads me in a path of good things, 

And fills my heart with songs. 
 

Even though I walk, through a dark & dreary land, 

There is nothing that can shake me, 

She has said She won't forsake me, 

I'm in her hand. 
 

She sets a table before me, in the presence of my foes, 

She anoints my head with oil, 

And my cup overflows. 
 

Surely, surely goodness & kindness will follow me, 

All the days of my life, 

And I will live in her house, 

Forever, forever & ever. 
 

Glory be to our Mother, & Daughter, 

And to the Holy of Holies, 

As it was in the beginning, is now & ever shall be, 

World, without end. Amen 

 

 

Voorbeden 

Laat ons bidden voor onszelf, 

en iedereen die zoekt naar vrede in het leven. 

Dat wij kracht en tederheid in ons leven ontdekken  

en het lef hebben om de weg naar binnen te gaan. 
 

Laat ons hart zijn bij de mensen die ons na staan, 

en laat ons net zo veel liefde voelen voor wie we niet kennen. 

Moge ons hart overlopen van mededogen en warmte.  
 

Laat ons bidden voor mensen die ziek zijn of wanhopig, 

mensen die angst hebben of in tergende onzekerheid leven. 

Laat ons bidden voor alle mensen die lijden aan het leven,  

dat zij de troost van de Heilige Geest zullen ervaren.  
 

Amen 
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Zegenbede 

Om ons te steunen bij ons voornemen om ons leven niet te verprutsen,  

vragen wij de zegen: 

 

Moge de Krachtige en Tedere dicht bij ons zijn de komende dagen  

en alle dagen in ons verdere leven.  

Moge zij onze ogen, onze oren, onze geest en ons hart openen 

opdat onze ogen zien, onze oren horen, 

onze geest zich ontvouwt, 

en ons hart antwoord kan geven, 

onverschrokken, vol licht en liefde. 

Moge onze oorspronkelijke natuur, God in ons leven, 

en kracht en tederheid schenken en vrede,  

 

Amen 


