
s e p t e m b e r

VREUGDE
Vruchten van de beoefening

De natuur is tot volle wasdom gekomen, vindt rust en begint al en 
beetje af te sterven. Hoe is dit voor ons? Wat betekenen de ontwikke-
lingen die we tot nu toe hebben doorgemaakt? Is hierin ruimte voor 
een milde opgewektheid, terwijl we weten dat alles komt en ook weer 
gaat?
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Als we denken dat we er zijn, zijn we al reddeloos verloren en raken we ver-

strikt in heilloze dogmatische commitments, zoals veel Japanse zenmees-

ters voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zijn altijd halverwege. Dit 

adagium staat geen doel, geen eindpunt toe, geen gezapig neerzitten, geen 

weg. Halverwege zijn is niet ontmoedigend, maar bevrijdend. Het is de rust-

plaats van de constante alertheid. En de zekerheid dat er altijd proberen 

is, altijd doorgaan, zonder te weten. Steeds anders. Steeds opnieuw. Hal-

verwege is de broedplaats voor dankbaarheid en verbondenheid. Ook als 

wij het leven doorzien als vorm-droom, nee juist dán, blijft mijn taak al het 

bestaande te bevrijden, blijft mijn taak mij door al het bestaande te laten 

bevrijden.

Verder lezen? Zie De tocht van het hart, pag 296 
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Het is fantastisch. Ongelooflijk. Het is onbegrijpelijk wat liefde vermag. Lachen 

naar een ander is al bevrijding die naar twee kanten werkt. Heb je gemerkt 

hoe dat gaat? Dat je glimlacht naar een ander en dat diens gelaat ook uit de 

plooi komt en dat twee bevrijde zielen elkaar dus ontmoeten? Dat is zen. En elk 

moment is een goed moment om het uit te drukken en uit te proberen. Met je 

partner, je kind, de verkoopster of de buschauffeur. Zo zijn wij altijd halverwege. 

Halverwege herken ik liefde, bevrijding, glimlach en in al het bestaande: boed-

dha. Mijn leven kent goddank geen einddoel. Elke keer opnieuw: halverwege. 

Wat een vrijheid, vreugde en dankbaarheid!

(…)

‘Niet mijn bevrijding staat daarin centraal, maar de bevrijding van allen en alles 

om mij heen. Juist daarin komt ook mijn ‘eigen’ bevrijding tot uitdrukking. Ík be-

vrijd niet; ik word bevrijd. Er is geen onderscheid tussen mij en wat mij omringt. 

Dit is een doorgaand proces; het houdt nooit op. Er is geen eindpunt. Ik ben 

nooit klaar, ben altijd halverwege. Dit is, begrijp ik nu, wat leven is.

Verder lezen? Zie De tocht van het hart, pag 298 en 301


