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Advent- en kersttijd: ‘Dat wij elkaar behoeden en doen leven’ 

Thema: Verlangen 

Overweging  30 november 2014 – Maruja Bredie 
 

 

“... Er kwam een dag dat ik weer bergen kon verzetten 

Al stond ik volop bij het leven in het krijt 

Al bleek die eeuwigheid niet eindeloos te duren 

Ik kreeg zowaar een zee van kansen en van tijd ...” 
 

Eerste lezing –  Spreuken 13:2-7, 10-12 

Tweede lezing – Boeddha Wijsheden 

Derde lezing –  Wijsheid 6:12-19 

 

 

 

Openingsgedachte 

De woorden van de Boeddha   

T. Byromi: De Dhammapada  
 

Wie overwint deze wereld? 

Wie zal bewandelen het stralende pad 

van de waarheid? 
 

Jij alleen, 

zoals iemand op zoek naar bloemen, 

de mooiste kiest, de zeldzaamste. 
 

We zijn wat we denken. 

Ons hele bestaan is het product van 

gedachten. 

Met onze gedachten scheppen we de wereld. 

Vrij van gehechtheid en begeerte 

stelt de wijze zich open voor het onbegrensde 

licht 

in het centrum van zijn hart omarmt hij de 

vrijheid. 
 

De ene weg leidt naar rijkdom en aanzien 

De andere naar het einde van de weg. 

Slechts weinigen steken de rivier over. 
 

De meesten stranden al aan deze kant 

en rennen dwaas langs de oevers heen en weer. 

Alleen de wijze die de weg volgt is in staat  

de rivier over te steken. 
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Lied: Vervul dit huis - J.v.Opbergen / J.W.v.d.Velde 

 

Welkom en inleiding 

Welkom lieve mensen, welkom hier vandaag in dit bijzondere godshuis.  

Het huis waar we kunnen overdenken, kunnen zijn en samen kunnen vieren. 

Is er dan iets te vieren? Als ik om me heen kijk, de krant lees of het nieuws op de TV tot me neem 

dan komt dat nou niet als eerste in me op. 

 Er is zoals dat heet nogal wat reuring in de wereld, onrust, geweld, verdriet.  

Klinkt nou niet bepaald als de ingrediënten voor een feestje.  

Onrust is er ook om ons heen, bedrijven die sluiten, mensen die hun baan kwijt raken, een 

economie die maar niet wil groeien, zorgelijke gezichten.  

Veel zorgen, heel veel angst.  

Er is ook gedoe direct in onze eigen omgeving, krijgt Jan nog wel thuiszorg straks in het nieuwe 

jaar; hoe is het met de extra ondersteuning op school is daar nog budget voor.  

Er zijn veel vragen waar we op dit moment geen antwoord op krijgen maar die ons bezig houden 

en ongerust maken.  

Zo maar een greep uit onze beslommeringen en onze zorgen.  

 

Hoe is dat dan, dat we samen zijn verbinden met samen vieren.  

Is er ook iets om blij of dankbaar voor te zijn. We zitten hier toch maar mooi, het is warm, de 

kachel brandt en we knikken om ons heen, zo van he ben jij hier ook vandaag, fijn.  

Er is een behoefte, een verlangen om samen te luisteren naar oude woorden ons aangereikt uit 

dat prachtige boek de bijbel over het leven van Jezus en uit geschriften waarvan men zegt dat 

ze zijn opgetekend door de Boeddha. Bijzondere levensverhalen en bijzonder woorden die ons 

worden voeden en inspireren en ons kunnen ondersteunen en helpen om elkaar te behoeden 

en doen leven. 

U heeft deze zin vast wel op de cover van uw boekje zien staan. Dat we elkaar doen behoeden 

en doen leven is de kapstok, de leidraad van vandaag en van de komende zondagen met als 

sluitstuk de viering in de Kerstnacht.  

 

Er is zoveel om boos en wanhopig over te zijn en we doen zelf ook mee met ons doemdenken en 

onze negatieve uitspraken. “Straks zijn we allemaal in oorlog met elkaar.” “Ik vond het altijd al 

een beetje een vreemde jongen, het verbaast me niets als het zo zou zijn.”  

Gedachten die niet onterecht lijken maar tot niets leiden dan tot meer angst en meer 

onderscheid en meer verdeeldheid.  

 

Er is echter ook in ons een onverwoestbaar verlangen en geloof in hoe het anders moet en kan.  

De wereld ja dat is inderdaad misschien voor ons een te groot toneel maar wat denk je van hier 

vandaag, om ons heen, thuis, op het werk. 

Voeding geven aan het verlangen naar een beter mens zijn, een tevreden mens zijn in het hier 

en nu daar hebben we al een hele kluif aan. Ik hoop dat woorden gesproken vandaag en de 

mooie liederen gezongen ons inspireren om daar over na te denken en ze in ons op te nemen.  

 

Lied: Scheur de wolken uiteen - Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 
 

Lezing: Spreuken 13: 2-7, 10-12 
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Lezing: Boeddha Wijsheden - bewerking: Ernest Keijzer 

Alles wat ontstaat, komt voort uit het denken, het is geboren uit denken, gevormd uit 

denken. De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en 

haatgevoelens. Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het 

ernaar leven. Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij 

worden wat wij denken. Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door 

liefde overwonnen. 

De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, 

de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een 

karakter. Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt en laat haar voortkomen 

uit liefde ontstaan uit begaan zijn met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam 

volgt, zo worden wij wat we den-ken. Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. 

Sluit daar vrede mee en alles komt goed. Wat voor moeilijkheden je in het verleden 

ook gehad mag hebben, je kunt vandaag een nieuw begin maken. Als je eenmaal zelf 

bevrijd bent, bevrijd dan ook anderen. Als je eenmaal op de andere oever bent 

aangekomen, help dan ook anderen die te bereiken. 

 

Lied: Boek, jij bent geleefd - H.Oosterhuis/A.Oomen 
 

Lezing: Matteüs 24:14‐35 
 

Overweging  

Lieve mensen het woord verlangen is niet zomaar te duiden.  

Over het algemeen verbinden we verlangen met willen hebben, bezit materie, wensen,  

dan gaat het met name om materiele zaken die zoals gezegd in de openingsgedachte de weg is 

naar rijkdom en voor sommigen mensen daarmee gekocht aanzien en belangrijkheid. 

 Slechts weinigen steken de rivier over. Stappen die we niet hemaal kunnen volgen, kleuren 

buiten de lijntjes daar houden we niet zo van.  

Dat is maar eng, ongewis en vooral niet te overzien en dat heb-ben we toch graag, dat we de 

controle in handen hebben. De ene stap volgt na de andere stap.  

 
Flitsbeslissing 

Arthur Lapin zegt in een artikel in het NRC handelsblad. Dat het hem was opgevallen hoe 

mensen, geconfronteerd met een situatie waarin ze plotseling voor een beslissing komen te 

staan, in een flits vrijwel altijd weten wat ze te doen staat.  

Ook zag hij dat ze zich meestal direct, soms nog in dezelfde seconde, al hernemen.  

Ze gaan nadenken over de gevolgen schrijft hij, en hier beginnen de problemen.  

Mensen durven niet te doen wat ze voelen, Ze nemen hun besluiten liever met hun hoofd dan 

met hun hart.  

 

Echte moed komt uit je hart, Je denken wil je altijd in je comfortzone houden, waar alles 

vertrouwd is.  

Simpel? Nou, niet echt. Vraagt het leven niet juist om berusting om acceptatie?  

Goed voor jezelf zorgen betekent ook dat je je eigen grenzen kent en daar niet over heen 

dendert en er zijn ook veel dingen die je beter niet kunt durven.  

Je hoeft echter ook de wereld niet te bewijzen dat je geen lafaard bent. Daarvan zijn er al 

zovelen op het wereldtoneel en we zien en voelen de gevolgen.  
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Als we nog eens kijken naar de tekst uit het boek spreuken dan zijn we er wel uit, toch?  

Doe dit, doe dat vooral niet en dan komt het allemaal wel goed. Makkelijk toch, of niet? 

Wie leugenachtig is valt door de mand, denk aan de gekochte rijkdom. Wie goede raad ter 

harte neemt is wijs.  

 

Dat is mooi. We hoeven het dus niet alleen te doen, we kunnen elkaar helpen en vast houden.  

Vervuld verlangen is een levensboom. Prachtig beeld vond ik dat. Onze wortels verankerd in 

ons geloof zorgt ervoor dat we stevig staan en dat we anderen kunnen raken.  

Onze inzet leidt tot iets misschien niet altijd direct meetbaar of zichtbaar maar groeit en groeit 

en raakt met zijn takken anderen.  

Het maakt dus uit hoe je leeft, handelt, spreekt, het maakt wel degelijk uit, ook wij, ook jij 

doet er toe. 

 
Rugzak 

In de tweede lezing van vandaag wordt dat nog eens onderstreept: dat wat we denken en alles 

wat we in ons leven zijn tegen gekomen, heeft ons gevormd en beïnvloed.  

Het is vanuit die grote rugzak waaruit we onze gedachten, ideeën, oordelen halen en 

omzetten in woorden en daden.  

Zoals een schaduw een lichaam volgt, zo worden we wat we denken. Ons karakter laat zich 

hierdoor sturen. Het is zoals Boeddha zegt belangrijk om goede gedachten te hebben dan 

denken we en handelen we daar naar.  

Wij kunnen die rugzak opruimen, sommige zaken eruit halen en anderen toevoegen, elke dag 

opnieuw en zo onszelf en ook anderen die naar de overkant willen oversteken helpen.  

Schitterend en onvergankelijk is de wijsheid. Ze laat zich gemakkelijk zien aan wie haar 

liefheeft. Wie naar verlangt leert haar dadelijk kennen. 

 
Onderricht 

 Wijsheid begint met oprecht verlangen naar onderricht lezen we vandaag. Open staan voor 

dat wat we tegen komen, open staan en willen luisteren.  

Baptist de Pape initiatiefnemer van de film en het boek The power of the heart, net uit deze 

november, hield interviews met 18 grote spirituele denkers over de kracht van het hart.  

Eckhart zegt: als je vanuit je hart leeft, raakt dat anderen. Dat is gewoon onvermijdelijk. Zoals 

rimpels in het water ontstaan na het gooien van een steen.  

De intentie van het hart is meer: meer samenwerking, meer harmonie, meer liefde.  

Als je van binnen uit leeft dan geef je het ook niet snel op. Succes is doen wat je hart wil,  pas 

dan heb je het gevoel van thuiskomen.  

Goede gedachten, wijsheid is overal, pal voor je deur, ze is op zoek naar mensen die haar 

waard zijn, en ook jij bent dat waard, wij zijn het waard. 

Diana heeft het zo mooi verwoord. De tekst staat op de uitnodiging: “laten we stoppen met het 

voeden van de mechanismen die wanhoop creëren, ons geloof geeft ons zoveel kwaliteiten die 

daarvoor tegengif zijn.”  

 
Geen invloed 

Op veel dingen zegt Pape kun je in het leven geen invloed uitoefenen, omdat ze 

onbeheersbaar zijn, een ongeneeslijke ziekte bijvoorbeeld.  

Maar er zijn zoveel dingen in het leven die onbeheersbaar worden, omdat je geen acht slaat 

op wat je hart je influistert. De kracht van het hart is concreet te ervaren. Het is het leven. 
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Ik lees u voor het gedicht ‘Ik leef’ van een vriend van ons, Godfried Beumers, geschreven vier 

jaar na zijn levertransplantatie, waarin voor mij persoonlijk prachtig verwoord staat daar waar 

we het vandaag over hebben: hart, verlangen, behoeden, leven.  

 

Ik leef 

Soms kreeg ik sleutels waar geen slot bij leek te horen 

Er bleek een raam te zijn dat maar niet open kon 

Maar onverwacht draaide een deur naar buiten open 

Kon ik weer dansen in de zomerzotte zon 
 

Er waren maanden vol van herfst en kille regen 

Er waren winters vol van angst en zonder zicht 

Maar toen zat plotseling een vlinder op mijn schouder 

En viel het boek van alle droevenissen dicht 
 

Er kwam weer leven dat opnieuw geleefd kon worden 

Omdat de dood opeens zijn voeten had gelicht’ 

Ik durfde hopen en ik mocht weer volop dromen 

Er brak een tijd aan met de eeuwigheid op zicht 
 

Er kwam een dag dat ik weer bergen kon verzetten 

Al stond ik volop bij het leven in het krijt 

Al bleek die eeuwigheid niet eindeloos te duren 

Ik kreeg zowaar een zee van kansen en van tijd.  

 

Pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis  - Jan van Opbergen 

Ik geloof in de Geest van leven en liefde, 

ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit, 

maar ook in mij aanwezig. 

Soms noem ik Hem God, 

Maar het liefste noem ik Haar Schepper. 
 

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest, 

die mij vóórleven wat leven betekent 

en wat liefde vermag. 

Daarom geloof ik in Jezus 

en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij. 
 

Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest: 

mensen die samen zich oefenen  

in recht doen en vrede stichten, in breken en delen. 
 

Ik geloof in het goede, dat wij nu eens verbergen 

dan weer openbaren. 

En ik geloof dat het goede  het kwade zal overleven; 

dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood, 

maar aan het leven en de liefde. 

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

bij de entree klaar ligt.  
 

Tafellied - H.Oosterhuis / A.Oomen               

Gij die de stomgeslagen mond verstaat 

van alle stervelingen die wij zijn, 

wij roepen u de naam toe van een mens, 

Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde. 
 

Nooit sprak een mens als hij, 

in hem verstonden wij uw bestaan, 

de zin van ons bestaan. 

Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht 

alle gerechtigheid, een mens voor allen. 
 

Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen. 

Zie alle stervelingen van de wereld, 

waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid, 

vragen wij U - hebt Gij hen nog gezien? 
 

Waarom genadeloos vernietigd worden 

de armsten van de wereld, uw geliefden; 

waarom wij die met weinigen bezitten 

wat allen toebehoort, uw woord niet doen, 
 

geen wereld maken die in vrede is, 

een nieuwe orde van gerechtigheid - 

Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 

te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. 
 

Gij die dit woord ons in gegeven hebt, 

een bron van kracht en moed en zeker weten. 

Gij die het licht in ons geschapen hebt: 

dat niet de duisternis ons overmeestert. 
 

Dat niet het laatste woord is aan de dood, 

Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven, 

Gij die ons afgestemd hebt op uw stem, 

Gij die ons hebt geschapen naar U toe, 
 

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen, 

Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden, 

wij roepen U de naam toe van uw mens, 

Israël, deze aarde, uw geliefde. 
 

V: Wij roepen U de naam toe van een mensenkind 

 Jezus, uw geliefde. 

 Hij leefde de wijsheid, deelde zijn wijsheid 

 en deelde zijn leven met zijn vriendinnen en vrienden 

 en met allen die met hem wilden zijn. 

 Samen met hen allemaal deelde hij brood en wijn 

 en vroeg hen om hem in dit teken te gedenken. 
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A: Wij verstaan in Jezus uw bestaan, 

 de zin van ons bestaan. 

 Wij willen delen in zijn wijsheid, 

 in de vruchten van zijn leven. 

 Daarom delen wij brood en wijn, 

 om samen te zijn en met hem te zijn. 

 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn 

Lieve mensen u wordt uitgenodigd deel te nemen aan de tafel met brood en wijn.  

Met deze avond eren en volgen wij een voorbeeld  

ons lang geleden voorgedaan met dezelfde intentie, namelijk: samen te delen en samen te 

vieren.  

Wie je ook bent hoe je ook in elkaar ziet hier in dit huis is iedereen gelijk en welkom,  

komt want alles staat gereed. 

 

Lied: Vrede voor jou - Jan van Opbergen   
 

Activiteiten en informatie 
 

Slotgedachte - Toegeschreven aan Lao Tse 

We hopen altijd dat een ander het antwoord heeft, 

dat het op een andere plek beter zal zijn.  

dat ooit alles duidelijk zal zijn.  

Maar dit is wat het is, 

niemand anders heeft het antwoord,  

nergens anders zal het beter zijn.  

En alles is er al,  

in het diepste van je wezen ligt het antwoord.  

Luister naar je hart,  

en weet dat het enige wat je te doen staat is: "zijn!" 
 

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,  

vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid,  

vriendelijkheid in geven schept liefde.  
 

 

Lied: Geef alle ruimte aan de liefde  - J. v. Opbergen / J.v.d.Velde 
 

Zegenbede  

Stof tot denken geven, dat was mijn opzet van vandaag. 

Een fijn samenzijn was het doel. 

Inspiratie voor de komende tijd . 

We worden omringd met elkaars vriendelijkheid,  

we stellen ons hart kwetsbaar open  

en we zijn dankbaar voor ons rotsvast vertrouwen en onze worteling in ons geloof.  

Onze zakken zijn gevuld en we helpen onszelf en anderen te behoeden en doen leven. 

We vragen daarbij de zegen van de Eeuwige.  

Nu, vandaag en alle dagen. 

Amen. 


