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Thema: De kracht van het Nu 

Overweging  26 oktober 2014 – Diana Vernooij 
 

“...Het is een zacht juk met een lichte last:  

telkens weer jezelf bij het hier en nu halen door te beseffen:  

ben ik aandachtig? (…)  

Iemand zei nadat hij een meditatiecursus had gedaan:  

‘Ik hoor nu op weg naar mijn werk de vogels fluiten’ (...)” 
 

 

Eerste lezing – Mattheus 11:28-30 

Tweede lezing – uit Heelheid van Deepak Chopra 

Derde lezing – uit De kracht van het Nu van Eckhart Tolle 

 

 

Openingsgebed uit Rahula’s Hymne 

‘Wees gegroet,  

bron van ons eeuwige verlangen.  

Wees gegroet,  

Moeder en oergrond van al wat is.  

Als wij niet gedragen worden door liefde 

juist tot Jou,  

zal ons omgaan met de tienduizend dingen  

gevangen blijven in het web van begeerte en 

afkeer.’ 

 

Aansteken van het licht  

 

Lied: Die om mij smeekt   

Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 

 

Welkom en inleiding 

Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom op 

deze Dag van de Stilte in De Duif. Welkom als 

je voor deze speciale viering bent gekomen, 

nieuw in De Duif, welkom als je hier 

wekelijks zit, en ook ieder ander: van harte 

welkom. Het is weer fijn om met De Duif aan 

te sluiten aan de sinds een paar jaar bestaande Dag van de Stilte. Als dat ergens zijn plek moet 

kunnen krijgen is het hier, toch?  
 

Dik een week geleden, in de herfstvakantie, was ik een week gaan mediteren. Ik vind het 

heerlijk zo’n paar keer per jaar de stilte in te gaan. Ook deze retraite was een stilteweek maar 

toch was de meditatie ook een oefening in dialoog. We kregen opdrachten om een paar 

minuten in gesprek te gaan en heel aandachtig te blijven. Aandachtig naar jezelf, naar alle 

sensaties in je lichaam, alle emoties die opgeroepen worden door de bespreking, alle 
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gedachten. En je kiest wat je wilt vertellen aan de ander, ook over wat er in je omgaat of 

gebeurt en je luistert vervolgens – open naar de ander.  

Mediteren en dialoog gaan meestal niet samen. Mediteren is ten slotte stilte, en dialoog is 

geluid – en stilte en geluid gaan toch niet samen?  
 

Het mooie dat we vandaag zullen onderzoeken is dat geluid en stilte heel goed samengaan. In 

de meditatie en ook gewoon in ons dagelijkse leven. Mediteren en spreken, mediteren en luisteren, 

samen met iemand anders – dat gaat heel goed. Stilte sluit geluid niet uit maar in. 
 

Vandaag zullen Renate Lucas, Yvonne van der Meer en ik samen voorgaan. We hebben de stilte 

vaker verkend samen, toen we met ons drieën het huwelijk van Yvonne en Renate hebben 

voorbereid en vormgegeven. En vandaag willen we de hele Duif erbij betrekken.  

Irina zal een mooi verstild stuk Für Alina, van Arvo Pärt, een componist uit Estland, met dank 

aan Niek! 
 

Ik wens ons een viering van woorden en muziek en gebed en stilte, – die de kracht van het Nu 

in ons hier aanwezig tevoorschijn brengt.   
 

Amen 

 

Gebed om kracht 

Er is een kracht die geest is en leven, 

licht en waarheid en grenzeloze ruimte. 

Zij omvat alle activiteit en verlangen, 

alle geuren en smaken. 

Deze kracht is het die het hele universum ontvouwt 

en in stilte alles lief heeft. 

Dit is de kracht die in mijn hart woont. 

 

Lied: Scheur de wolken uiteen Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 
 

 

1e lezing: Mattheus 11:28-30 

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 

geven. Neem míjn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan 

zullen jullie werkelijk rust vinden, want míjn juk is zacht en míjn last is licht.’ 

 

2e lezing – uit Heelheid van Deepak Chopra 

‘Mijn innerlijk gevoel van wie ik ben, bestaat uit beelden van het verleden: alle angst, hoop, 

wensen, dromen, liefdes en teleurstellingen die ik de ‘mijne’ noem. Als je echter al die 

beelden weg haalt, blijft er nog altijd iets van dat ‘ik’ over: De waarnemer, de stille getuige.’  

 

Lied: Dit ene weten wij  Henriette Roland Holst/Tom Löwenthal 

 

3e lezing – uit De kracht van het Nu van Eckhart Tolle 

Begin naar de stem in je hoofd te luisteren, zo vaak als je kunt.  

 

Als een gedachte tot zwijgen komt, ervaar je een breuk in de gedachtestroom, een gat van 

‘niet-denken’. In het begin zijn die onderbrekingen kort, misschien maar een paar seconden. 
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Maar geleidelijk worden ze langer. Tijdens zo’n onderbreking voel je een zekere vrede en 

stilte in jezelf. 
 

Breek dus met het oude patroon van ontkenning van het huidige moment. Maak er een 

oefening van om je aandacht terug te trekken uit verleden en toekomst wanneer je die niet 

nodig hebt. Stap zo veel als in het dagelijks leven mogelijk is uit de tijdsdimensie.  
 

Door zelfobservatie komt er automatisch meer aanwezigheid in je leven. Op het moment dat 

je beseft dat je niet aanwezig bent, ben je aanwezig.  
 

Je voelt dan iets dat sterker is dan al die dingen die je waarneemt: De stille, waarnemende 

aanwezigheid achter de inhoud van je verstand, de zwijgende toekijker. 
 

Gebruik je zintuigen volledig. Wees waar je bent. Kijk om je heen. Kijk alleen maar, 

interpreteer niet. Zie het licht, de vormen, de kleuren, het uiterlijk van dingen. Wees je 

bewust van de stille aanwezigheid van elk ding. Wees je bewust van de ruimte waarin alles er 

kan zijn. Luister naar de geluiden; oordeel er niet over. Luister naar de stilte onder de 

geluiden.  
 

Observeer het ritme van je ademhaling, voel hoe de lucht naar binnen en naar buiten 

stroomt, voel de levensenergie in je lichaam. Laat alles zijn zoals het is, binnen in je en buiten 

je. Laat het zijn van alles toe. Ga diep in het nu binnen. 

 

Overweging van stilte 

Ik woon naast een familie met 4 kinderen, die af en toe flink veel lawaai kunnen maken. Van 

een andere buurvrouw hoorde ik dat ze daar last van heeft, maar ik vind het vooral erg 

gezellig als ik ze hoor. Als je mensen aardig vindt, is hun lawaai niet erg. Ik vertrouw erop dat 

ze met mij rekening zullen houden als ik het echt nodig heb en ik mag ze gewoon graag. 

Daarom erger ik me niet, integendeel ik voel me juist prettiger door die geluiden. Voor mij is 

het een thuisgeluid waar ik rustig van wordt.  

Dit soort geluiden koester je. Nog zo’n geluid: de eerste tram in de morgen die ijzer op ijzer bij 

de halte voor je huis remt. Het is een geruststellend geluid van thuis, een geluid van stilte. Zo 

kan muziek, geluid stilte oproepen.  
 

Onder geluid 

Het is een misverstand: stilte is niet de afwezigheid van geluid. De afwezigheid van geluid is 

doofheid. Stilte kun je vinden in en onder alle geluiden die er zijn. Stilte is in jou, of er nu 

geluid is of niet! Stilte is je aandacht en je luisteren zonder weerwoord.  

De Dag van de Stilte is dus ook geen strijddag tegen geluid, het is een oproep tot aandachtig 

aanwezig zijn, hoeveel geluid er ook is. De Dag van de Stilte is er om te beseffen dat er iets is 

wat niet overwoekerd mag worden in ons dagelijks leven: echte aandacht, echte aandacht die 

aanvoelt als stilte.  
 

Tijdens mijn meditatieweek vorige week zei mijn leraar: “Als je je afvraagt: ‘Ben ik wel 

aandachtig’ – kan het antwoord alleen maar ‘ja’ zijn”. Was je al aandachtig, dan is het direct al 

ja. Was je niet aandachtig, was je afgeleid, elders met je gedachten – dan ben je, op het 

moment dat je het jezelf afvraagt, wél aandachtig – dus ook ja!  Of zoals Eckhart Tolle het zei: 

‘Op het moment dat je beseft dat je niet aanwezig bent, ben je aanwezig.’  
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Ontwikkelen 

Dat is het wonder van meditatie, daar hoef je niet hard je best voor te doen. Meditatie is 

aanwezig zijn, niet afgeleid zijn. En als je wel afgeleid was en je beseft niet in het hier en nu te 

zijn – ben je weer in het hier en nu. Hoe makkelijk kan het zijn?  

Nee, het is niet makkelijk. Het lukt niemand om voortdurend in het hier en nu aanwezig te 

zijn – maar je kunt het leren, je kunt je ontwikkelen, je langzaam aandachtigheid eigen 

maken. Meditatie is in honderd vormen uitgewerkt om dat te leren. Maar de kern is hetzelfde: 

meditatie is acceptatie van alles wat zich aandient. Dat gaat tegen je natuurlijke neiging in. Als 

je stilte wilt, doe je oordoppen in of zoek je een stilteplek op, een hutje op de hei. Helaas is er 

altijd geluid. De eerste dag van mijn stilteweek hoorde ik zoveel lawaai en tegen beter weten 

in, ergerde ik me er aan.  

Maar je kunt niet alles buitensluiten, geluid en gedachten zijn er altijd – je kunt het alleen 

omarmen, er je volledige aandacht aan geven. Als je in staat bent alles binnen te laten 

komen, zonder weerstand of verzet, als je er vol aandacht bij kunt zijn, dan ben je in de stilte 

belandt. Dan komt en gaat geluid en drijven de wolken van gedachten over, zo zijn ze er, zo 

zijn ze weg.  
 

Wat is aanwezig zijn? Kun je dan ook niet aanwezig zijn? Ja, en dat kennen we allemaal – op de 

automatische piloot fiets je de gebruikelijke route, tot je beseft dat je ergens anders heen 

moest. Halverwege iemands verhaal besef je: waar gaat het over, ik heb niet geluisterd. 

Dagdromen, de ruzies van gisteren herhalen, ’s nachts liggen piekeren, je alvast boos maken 

of ongerust – merk je nog wel waar je bent, met wie je praat, hoe de wereld eruit ziet hier en 

nu? “Op het moment dat je beseft dat je niet aanwezig bent, ben je aanwezig.” 
 

Indrukken en gedachten 

Omdat het in het gewone leven niet zomaar lukt om indrukken en gedachten los te laten, is er 

meditatie-instructie, zijn er cursussen en weken waaraan we ons kunnen laven. Want als je er 

niet bewust bíj blijft, word je weer overstelpt door drukte en lawaai en de eindeloze praat in je 

hoofd. Het zijn immers je eigen gedachtenspinsels die je van de aandacht voor het nú 

afhouden, de prietpraat in je hoofd, het constante gesprek dat je voert met jezelf en met 

iedereen en alles, je reacties op alles wat zich aandient: “dat verhaal ken ik, heb ik ook – dit is 

leuk, dat is niet leuk – die persoon ziet er stom uit zeg – dat is een leuk jurkje / auto / huis / 

maakt niet uit – wil ik ook”. Dat woekert maar door als je het zijn gang laat gaan. Ik heb eens 

geteld hoe lang die buurman van mij, die mijn zondagmiddagen neigde te verpesten met zijn 

cirkelzaag, nu eigenlijk zijn zaag gebruikte. Het was iets van 6 keer nog geen minuut. Al die 

andere uren was het mijn eigen onrust en irritatie die mijn middag verziekte.  
 

Al die gedachten en angsten houden je af van het aanwezig zijn, in het nu zijn, aandachtig 

voor alles wat zich aandient, niet afgeleid. Je kunt het geluid ook helemaal door je heen laten 

gaan en het ook weer laten verdwijnen, als die cirkelzaag maar een minuut duurt, houdt hem 

dan niet in je geest vast – de angst en ergernis maken van de mug een olifant. 
 

Kun je stil zijn, aandachtig, zonder commentaar of verhalen, gewoon waarnemen wat er is?  

Kun je in contact komen met een ander, en hem of haar zien in grootsheid en kwetsbaarheid, 

zonder er iets van te vinden of er iets van te willen?  
 

Juk 

In Mattheus lezen we over een juk: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 

gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem míjn juk op je en leer van mij, want ik ben 
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zachtmoedig en nederig van hart.” We hebben in de voorbespreking de nadruk op ‘míjn juk’ 

gelegd, niet op ‘mijn júk’, en dat is niet voor niets.  

Kijk, als Jezus ons zou uitnodigen om zijn juk op ons te nemen, dan is dat meteen een zware 

opdracht. Maar dat ontkent Jezus juist, zíjn juk is zacht en zíjn last is licht. Ons gebruikelijke 

juk is pas zwaar. Onze strijd met het bestaan, ons commentaar, ons gelijk, ons duwen en 

trekken, willen en niet-willen.  

Zíjn juk is de discipline om jezelf op te geven als ijkpunt, de discipline om je gedachten, je 

irritatie, je gelijk – om dat allemaal niet meer zo serieus nemen. Alleen als je de onrust van je 

‘ik’ laat gaan, kom je in de stilte terecht, de plek waar al het ik wegvalt en waar alleen 

overblijft: de waarnemer, de stille getuige. Daar ligt de kracht van het nu. Jij bent niet de 

prater en oordeler in je hoofd, jij bent de stille getuige van al dat gepraat – daar ligt je kracht 

en je stilte.   
 

Mediatiecursus 

Het is een zacht juk met een lichte last: telkens weer jezelf bij het hier en nu halen door te 

beseffen: ben ik aandachtig? “Op het moment dat je beseft dat je niet aanwezig bent, ben je 

aanwezig.” Dat voel, dat merk je.  

Iemand zei nadat hij een meditatiecursus had gedaan: ‘Ik hoor nu op weg naar mijn werk de 

vogels fluiten’. Na een half jaar dagelijkse meditatie was deze man terug voor een vervolg en 

hij zei: ‘Nu hoor ik de vogels óók als ik ná mijn werk naar huis fiets’.  
 

Amen 

 

Pianomuziek: Für Alina, van Arvo Pärt  

 

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. 

 

Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor het begin van de viering bij 

de entree klaar ligt. 
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Tafelgebed 

Rond deze tafel zijn wij verzameld 

om ons te herinneren aan wat Jezus ons leerde: 

Brood en wijn te zijn voor elkaar. 
 

Hij gaf het voorbeeld 

toen hij voor het laatst samen met vrienden 

brood brak en deelde 

wijn schonk en rondgaf 

zeggend dat hij het was 

die werd gegeten en gedronken. 
 

Zijn voorbeeld willen wij volgen 

met het brood als teken van leven 

met de wijn als teken van zijn. 

Wij zijn: 

nu, hier, samen. 

 

Nodiging en breken en delen van brood en wijn 

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 aandacht, levenskracht 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 aandachtig is en ziet, waar 

ieder aandachtig wórdt gezien, en waar voor ieder genoeg brood en liefde is. Laten wij brood 

en wijn en liefde zijn voor elkaar. 
 

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.  

Wij zijn: nu, hier, samen. 
 

De Kracht van het Nu. 

 

Lied: Neerdalen als dauw Huub Oosterhuis 
 

Voorbeden 

 

Gebed om liefdevolle vriendelijkheid 

Mogen alle levende wezens gelukkig zijn.  

Mogen ze leven in veiligheid en vreugde.  

Mogen alle levende wezens,  

of ze nu zwak of sterk, man of vrouw,  

dier of mens, homo of hetero, groot of klein zijn,  

of we ze al dan niet kunnen zien,  

of ze veraf of dichtbij zijn,  

of ze geboren zijn of nog geboren moeten worden,  

mogen ze gelukkig zijn.  
 

Laat niemand een ander bedreigen of enig schepsel –  

tot welke staat het ook behoort - verachten,  
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laat niemand door boosheid of haat  

een ander schade willen berokkenen. 

Zoals een moeder waakt over haar kind, bereid haar leven te wagen om haar enige kind te 

beschermen,  

Laten we zo met een onbegrensd hart  

alle levende wezens beschermen en heel de wereld kleuren  

met onbelemmerde liefdevolle vriendelijkheid. 

 

Activiteiten en informatie 

 

Slotlied: Wek mij zachtheid Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 

 

Zegenbede  

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 aandacht en liefde. 

Moge onze oorspronkelijke natuur, God in ons leven, 

ons kracht en tederheid schenken en vrede, Amen 
 

 

 

 


