
Om even bij stil te staan 

 

In vakantie las ik het boek “Het boek van vreugde” van Zijne Heiligheid Dalai 
Lama en Aartsbisschop Tutu. Zij zijn allebei Nobelprijswinnaars en bevriend. Ze 
gaan samen in gesprek vanuit totaal verschillende tradities en kijken terug op 
hun veelbewogen leven. Ondanks hun ontberingen –of zoals ze zelf zeggen  
dankzij hun ontberingen- behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld. Zij delen 
hun inzichten met humor, speelsheid en levensvreugde en geven antwoord op de 
belangrijkste vraag: hoe kunnen we vreugdevol leven ondanks het verdriet en 
tegenslag die bij het leven horen.  
Het was de moeite waard om zo hun levenservaringen te leren kennen. Ik heb 
nogal wat keren stukjes onderstreept om terug te kunnen zoeken. Het citaat 
hieronder staat natuurlijk niet in zijn verband  maar opent misschien de blik op 
wijsheid verwoord vanuit het Oostelijke Tibet en de Anglicaanse kerk van Zuid-
Afrika. 
 

“Als we ons oefenen in gulheid van geest, in edelmoedigheid, brengen we in 

veel opzichten alle andere peilers van vreugde in praktijk. Edelmoedigheid 

omvat een breder perspectief, waarin we onze verbondenheid met alle 

anderen zien. Er is  nederigheid. We erkennen onze plek in de wereld, 

evenals het feit dat wij een volgende keer diegene in nood kunnen zijn, of 

dat nu materiële, emotionele of spirituele nood is. Er is gevoel voor humor 

en zelfspot, zodat we onszelf niet al te serieus nemen. Er is acceptatie van 

het leven en niet willen forceren dat het anders is dan het is. Er is 

vergevensgezindheid, er is loslaten van wat mogelijkerwijs had kunnen zijn. 

Er is dankbaarheid voor alles wat ons is  geschonken. Ten slotte: we kijken 

naar anderen met intense compassie en een diep verlangen om mensen die 

het moeilijk hebben te helpen. Hieruit vloeit een ruimhartigheid voort die 

‘wijs zelfzuchtig’  is, dit betekent een ruimhartigheid  die erkent dat het 

bijstaan van anderen een dienst aan onszelf is. Om met de Dalai Lama te 

spreken: “Betrokken zorg voor en hulp aan anderen is in wezen de weg naar 

het vinden van je eigen vreugde en een gelukkig leven”.” 

    
Trees van den Broek 

 



 
INSPIRATIE 
 
Hoe komt een idee tot stand, kan zo’n gedachte ontstaan. 
Waar komt dat helder ogenblik, dat inzicht vandaan. 
Dat komt door ons zin voor zin, 
gaven wij die woorden in, 
die fluisterden  mij toe. 
Hoe kreeg jij ooit een idee, 
Vroeg jij dat nooit eens af. 
De stem van iemand als zij, onzichtbaar aan de zij, 
zo luisterde jij toe. 
Je noemde het inspiratie, adem van de geest. 
Inspiratie en wij zijn ’t steeds geweest. 
Zo krijgt een kind een idee, 
zo vindt de man wat hij zoekt. 
Zo wordt de sterveling een held. 
Zo wordt vooruitgang geboekt. 
Dat komt door iemand van hier. 
De mens bereikt op die manier,  
Het hogere niveau. 
We noemen het inspiratie, adem van de geest. 
Inspiratie, maar wij zijn het, wij zijn het steeds geweest. 
Noem het inspiratie, 
Zo noemt men het meest. 
En dat is het ook. 
De ingeblazen adem, 
van de geest. 
Van de geest. 
 
Mathilde Santing, liedtekst  

 
 
 
 
 
 
 


