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Dat smaakt naar meer! 

Overweging  20 juli 2014 – Maruja Bredie 
 

“...De waarheid, dat is dat het geluk van anderen  

de wortel is van alle geluk.  

We kennen en weten dus de waarheid van onze eigen vrede.  

Ook wij zoals we hier zitten,  

ieder op zijn eigen manier kan een steentje bijdragen  

aan het geluk van een ander ...” 
 

Eerste lezing - Wijsheid 16, vers 20-24 

Tweede lezing - Meester over je eigen leven van Sakyong Mipham 

 

 

 

Openingsgedachte 

(Marian Henderson: Bloemen voor Boedhha) 

 

Het hart kan niet tevreden gesteld worden 

door de zintuigen of door een verhouding met 

iets uiterlijks. 

Dit is eenvoudigweg niet mogelijk, want die 

ervaringen zijn tijdelijk.  

Onderzoek dit, Voel dit rechtstreeks, wees er 

opmerkzaam op. 

De wijze waarop we vrijheid, harmonie en 

geluk zullen vinden  

is door in onszelf te ontdekken wat 

fundamenteel waar is: 

vergankelijkheid, lijden en zelfloosheid. 

Alleen we deze eigenschappen van het leven 

zien en aanvaarden zijn we gereed om te 

vinden wat we voor ons hart zoeken. 

 

Woord van welkom 

 

Lied  - How great thou art 

O Lord my God, When I in awesome wonder, 

Consider all the worlds Thy Hands have made; 

I see the stars, I hear the rolling thunder, 

Thy power throughout the universe displayed. 

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art. 

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art! 



 

   pag. 2 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

When through the woods, and forest glades I wander, 

And hear the birds sing sweetly in the trees. 

When I look down, from lofty mountain grandeur 

And see the brook, and feel the gentle breeze. 

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art. 

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art! 

And when I think, that God, His Son not sparing; 

Sent Him to die, I scarce can take it in; 

That on the Cross, my burden gladly bearing, 

He bled and died to take away my sin. 

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art. 

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art! 

When Christ shall come, with shout of acclamation, 

And take me home, what joy shall fill my heart. 

Then I shall bow, in humble adoration, 

And then proclaim: "My God, how great Thou art!" 

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art. 

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 

How great Thou art, How great Thou art! 

 

1e lezing - Wijsheid 16, vers 20-24 

 

 

Lied - Misa Criolla agnus dei 

Cordero de dios  

que quitas Los pecados del mundo  

Ten compasion de nosotros  

Cordero de dios que quitas  

Los pecados del mundo  

Danos la paz  

Danos la paz  

Danos la paz  

Danos la paz Paz, paz  

 

 

2e lezing   Sakyong Mipham: meester over je eigen leven 

Zelfs als we niet van land tot land reizen, is onze geest altijd aan het verhuizen. We denken dat 

tevredenheid te vinden zal zijn in een extra hap eten, een extra woord, extra ronde golven, 

een extra glas wijn, een extra kledingstuk, of een extra kus. Hoeveel tijd per dag besteden we 

aan deze vertrouwde bezigheid? We hebben een ontmoeting met begeerte om zes uur ’s 

morgens, en dan weer om tien uur, vervolgens bij de lunch, en niet te vergeten bij de borrel 

en dan bij het diner met dessert, de grootste begeerte. Op de een of andere manier moeten we 
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ons te midden van dit alles ontspannen, ophouden met tussendoortjes en tevreden zijn. 

Anders putten we onszelf uit door altijd maar weer achter de volgende begeerte aan te lopen. 

Als we niet weten hoe we in onze geest tevreden kunnen zijn, zullen we nooit tevreden 

met ons voedsel kunnen zijn. Eten in het beste restaurant van de wereld zou geen verschil 

maken. Er is iemand in een dorpje in India die curry uit een lemen kom eet die tevredener is 

dan wij. Wij vinden een paar schoenen die we willen hebben en we zijn even tevreden. Maar 

als dat ogenblik voorbij gaat zijn we al weer op reis: het voedsel smaakt niet goed, de kleren 

passen niet, de lakens zijn te ruw, het badwater is niet warm genoeg. We willen betere films, 

spannender boeken, een nieuwe relatie. We willen op een andere planeet leven. 

Wanneer we door het leven gaan met de onwankelbare waakzaamheid van de tijger, 

voelen we niet langer de behoefte om onszelf te bewijzen, omdat we de waarheid van onze 

eigen vrede kennen. Wanneer we door het leven gaan met de onwankelbare waakzaamheid 

van de tijger, voelen we niet langer de behoefte om onszelf te bewijzen, omdat we de 

waarheid van onze eigen vrede kennen. De plaats waar we naar op zoek zijn, waar het geluk is, 

is tevredenheid. 

 

 

Overweging  

Over smaak valt niet te twisten.  

Nou ja zeg, dat is smakeloos.  

Die heeft echt smaak.  

Smakelijk.  

Het woord smaak is op allerlei manieren verweven in ons taalgebruik en wordt ook op allerlei 

manieren gebruikt om iets te belichten. We nemen het woord smaak nog al eens in de mond 

om een oordeel te vellen of iemand ergens van te betichten. Zeker als we vinden dat iemands 

gedrag of keuzen niet de onze zijn en we zo iemand in ons gevoel weg zetten als minder 

interessant of niet gelijk aan ons maar minder. Daar zijn wel een beetje veel goed in.  

 
Manna 

We lezen vandaag in wijsheid hoe het voedsel en daar kunnen we letterlijk manna onder 

verstaan, maar je zou daar natuurlijk ook iets anders kunnen invullen, zoals hebbedingen, 

nieuwe schoenen, vakantie ver weg etc, we lezen hoe dat voedsel mildheid toonde naar uw 

kinderen, het voegde zich naar de wensen van de gebruiker en veranderde in wat men maar 

wilde. Het hield niet op er was meer dan genoeg en het voldeed aan al onze verwachtingen. 

Dat willen we wel elke dag, eigenlijk altijd, opnieuw en opnieuw. Want dan zijn we gelukkig 

en hebben we het voor elkaar, dat is toch waar?  

 

In de tekst meester over je eigen leven vertelt Sakyong Mipham echter dat dit niet zo simpel is 

als we willen en denken. We hebben namelijk een geest die altijd onderweg is, altijd aan het 

verhuizen. We denken dat we ergens achter aan moeten gaan, dat we ergens naar moeten 

streven, dat we iets willen hebben dat we iets willen bereiken en dat dan, dat we dan tevreden 

en gelukkig zijn. Dat we zoals hij zegt tevredenheid vinden in iets extra’s iets nieuws iets in wat 

naar onze smaak is, wat we mooi vinden of lekker, fijn om te proeven, fijn om te zien en te 

horen, fijn om te voelen en ja dan smaakt het naar meer en meer. Als we niet weten hoe we in 

onze geest tevreden kunnen zijn, zullen we nooit tevreden met ons voedsel kunnen zijn. Ons 

hart wordt niet tevreden gesteld door de zintuigen of door iets uiterlijks, die ervaringen zijn 

tijdelijk. We genieten ervan en dat is fijn en prima,  en we zijn even tevreden maar ons en 
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onze geest hier door laten leiden, gaan we daarna al weer op reis. We hebben de smaak te 

pakken.  

 
Begeerte 

Op de een of andere manier moeten we hier mee ophouden, tevreden zijn en stoppen met ons 

uit te putten door al maar weer achter de volgende begeerte aan te lopen. Begeerte zegt 

Mipham is een schepsel met een onverzadigbare eetlust. Als een vonk in het droge gras 

verteert ze alleen maar. Juist door haar aard kan begeerte nooit voldaan zijn, omdat ze 

geworteld is in het buiten onszelf zoeken naar bevrediging. Die verwachting heeft altijd 

teleurstelling, door onszelf veroorzaakte pijn tot gevolg. De geest maakt het zichzelf moeilijk 

maar het zien dat we het ons zelf moeilijk maken is een stap in de goed richting. Het gevolg 

wat te weten dat we moeten ophouden is  tevredenheid en dat geeft ons waardigheid. 

 

 We weten dat we alles wat we nodig hebben al bezitten. We hebben de vrede in onze geest 

ontdekt, deze tevredenheid noemt Mipham, het vertrouwen van de tijger. We hoeven onszelf 

niet meer te bewijzen, we hoeven niet meer en meer, we mogen proeven en genieten. Een 

tijger heeft zijn streken maar is een slim dier dat weet wat goed voor hem is en vooral wanneer 

hij tevreden moet zijn. Wanneer we ons open stellen kunnen we genoegen scheppen in wat de 

wereld ons te bieden heeft. Ik citeer een uitspraak van een grote Indiase leraar Shantideva: de 

meesten van ons brengen onze dagen door met voortdurend te denken hoe we onszelf 

kunnen helpen.  

Ons overdenken van het welzijn van anderen is klein, echter alleen al het denken hoe we 

anderen zouden kunnen helpen ontspant en brengt vreugde in onze geest. We voelen ons dan 

soms gefrustreerd omdat we niet weten: hoe kan ik helpen? Overwegen hoe je behulpzaam 

kan zijn, opent ons hart en verruimt onze geest. Een valkuil is hierbij dat we het nodig vinden 

om te overdenken want ik weet wel wat ik doe. We blijven ons dan ergeren en vallen over 

pietluttigheden wie de melk toch weer niet heeft weggezet of de afstandsbediening heeft 

ingepikt. Het brengt ons dan niet verder bij waar het werkelijk over gaat, het brengt ons niet 

dichter bij de waarheid.  

 
Geluk van anderen 

De waarheid, dat is dat het geluk van anderen de wortel is van alle geluk. We kennen en weten 

dus de waarheid van onze eigen vrede. Ook wij zoals we hier zitten ieder op zij  eigen manier 

kan een steentje bijdragen aan het geluk van een ander. Soms door er gewoon te zijn, soms 

door te glimlachen naar elkaar.  

  

Samen vieren en samen delen en omzien naar elkaar, je in goed gezelschap weten en voelen, 

samen gemeenschap zijn, ja zeker dat smaakt naar meer!  

 

En zo zij het. 
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Lied - Prayer 

I pray you'll be our eyes, and watch us where we go. 

And help us to be wise in times when we don't know 

Let this be our prayer, when we lose our way 

Lead us to the place, guide us with your grace 

To a place where we'll be safe la luce che tu hai 

I pray we'll find your light 

Nel cuore rest 

And hold it in our hearts. 

A ricordarci che 

When stars go out each night, 

Eterna stella sei 

 

The light you have I pray we'll find your light 

Will be in the heart And hold it in our hearts. 

To remember us that When stars go out each night, 

You are eternal star nella mia preghiera 

Let this be our prayer 

Quanta fede 

When shadows fill our day 

How much faith there's 

Let this be our prayer 

In my prayer 

When shadows fill our day lead us to a place, guide us with your grace 

Give us faith so we'll be safe sognamo un mondo senza più violenza Un mondo di giustizia e di 

speranza 

Ognuno dia la mano al suo vicino 

Simbolo di pace, di fratern 

We dream a world without violence 

A world of justice and faith. Everyone gives the hand to his neighbours Symbol of peace, of 

fraternity la forza che ci 

We ask that life be kind 

È il desiderio che And watch us from above 

Ognuno trovi amor We hope each soul will find 

Intorno e dentro 

Another soul to love The force his gives us 

We ask that life be kind Is wish that 

And watch us from above Everyone finds love 

We hope each soul will find Around and inside 

Another soul to love let this be our prayer 

Let this be our prayer, just like every child need to find a place, guide us with your grace Give us 

faith so we'll be safe 

Need to find a place, guide us with your grace 

Give us faith so we'll be safe è la fede che 

Hai acceso in noi, Sento che ci salv 

It's the faith You light in us I feel it will save us 
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat ik nooit alleen loop 

op de weg die mij voert naar later. 

Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn. 

Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan, 

maar ook proberen zal door andere ogen 

Gods horizon te zien, daar waar de hemel 

de aarde raakt en alles Eén wordt. 

Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht, 

verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn. 

Ik geloof dat God het lijden niet wil, 

maar vrijheid wenst, geluk en vrede. 

Ik geloof dat Hij daarom de volledige Mens heeft gezonden 

die groter is en sterker is dan wij. 

Die ons liefhad en leed. 

Die stierf en opstond uit de dood om te bewijzen 

dat God met ons altijd zal doorgaan. 

Omdat Zij het werk dat ooit begonnen is niet loslaat. Amen. 

 

Intenties  

 

Tafelgebed 

EEUWIGE GOD 

Gij kent mij en Gij doorgrondt mij; 

Gij weet mijn gaan en mijn staan. 

Gisteren, vandaag en morgen 

is uw Geest, uw adem, in mij. 

De volheid van dat gevoel is bijna teveel. 

Ik ben uw schepsel en ook zo alledaags. 

In de kermis van het leven  

is uw Geest voortvluchtig. 

 
SCHEPPER GOD 

Ik ben in relatie geschapen. 

Naast mij staat een ander mens 

en nog één en nog één. 

Wij zijn hier bij elkaar om 

te delen in uw Godsgevoel, 

te breken en te delen van brood en wijn. 

Leven vol blijdschap  

en vol verdriet. 

 
TROOSTER GOD 

Wij allen kennen pijn en angst. 

Onze wereld zucht onder oorlog en geweld. 

Wij voelen ons dikwijls machteloos, 

help ons en onze wereld. 
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GEEST VAN GOD 

Heradem in ons het leven, 

laat ons blijvend uw kracht ervaren. 

Spreek tot ons in de taal van de 

liefde over God en mensen. 

Schenk ons het vertrouwen 

in het verbond tussen u en ons, 

zodat in ons de echo klinkt van: 

"IK LAAT JE NIET IN DE STEEK" 

 

Nodiging, breken en delen 

 

Onze Vader - Priests: the lords prayer 

Our Father  

Which art in heaven  

Hallowed be thy name  

Thy kingdom come  

Thy will be done on earth  

As it is in heaven  

Give us this day our daily bread  

And forgive us our trespasses  

As we forgive those who trespass against us  

And lead us not into temptation  

But deliver us from evil  

For thine is the kingdom  

And the power  

And the glory, forever, Amen 

 

 

Slotlied 

 

 


