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Dominicuskerk          10 juni 2012 
+ Amsterdam+ 
 

Begrijpen jullie het dan nog niet, voor jezelf? 
 
Op een dag, vlak na de wonderbaarlijke vermenigvuldiging, zit Jezus met de discipelen in 
een bootje. Ze hebben al veel meegemaakt samen: menigten liepen uit om van Jezus te 
leren, hij heeft zieken genezen, over water gelopen. En nog maar een paar dagen geleden 
voedde hij een enorme menigte met een klein beetje brood en vis.  
De discipelen zitten zich nu zorgen te maken, op dat bootje. Ze piekeren met elkaar: 
hebben we wel genoeg brood bij ons?  
Jezus ziet het, en schiet uit zijn slof. Hij berispt ze. ‘Is jullie hart van steen? Begrijpen jullie 
het dan nog niet?!’  
Markus gebruikt hier het werkwoord eido, van 'weten', met het toevoegsel sun. Die 
combinatie van sun en eido wordt vaak vertaald met de woorden 'geweten', en 'bewustzijn'. 
Er staat eigenlijk: ‘Zijn jullie het je nog niet bewust? Weten jullie het nog niet voor jezelf?’  
 
Jezus legt niet nog eens uit, wat ze dan moeten weten voor zichzelf. Hij heeft alles al 
gezegd, lijkt het. Maar het zich realiseren kunnen ze alleen zelf doen. Jezus verwijst wel 
terug naar enkele dagen geleden: ‘Met hoeveel broden en hoeveel vissen voedde ik de 
menigte?’ Jezus voedde er vierduizend mensen mee, dat duidt op mensen uit alle vier 
windrichtingen. En na het uitdelen waren er nog zeven manden over, een symbool van 
volkomenheid. Dus als hij aan de discipelen vraagt: 'Zien jullie het dan nog niet?', gaat het 
hierom: die grandioze verstrekking van voedsel dat niet op raakt en niet vermindert. En 
voedsel staat voor levenskracht. 
Jezus geeft ook nog twee waarschuwingen mee. Pas op voor het zuurdesem van Herodes, 
begint hij. Herodes staat symbool voor hedonisme. Voor datgene in ons, dat enkel maar wil 
genieten van het leven, en verder geen gedoe. Onze afkeer van zorgen. Daarom gaat het 
hem dus niet, om een laissez-faire van onbezorgdheid. De tweede waarschuwing is: pas op 
voor het zuurdesem van de Farizeeërs. De Farizeeërs zijn symbool voor wetticisme. Voor 
datgene in ons, dat het maar al te graag allemaal goed wil doen en ook weet hoe dat moet. 
Een soort gedwongen braafheid eigenlijk, een tussen de lijntjes lopen. 
Dat is allebei zuurdesem, zegt Jezus, je kunt er geen echte levenskracht uit krijgen.  
Blijkbaar wijst hij een andere weg. En die weg, die hadden ze nu wel voor zichzelf moeten 
begrijpen. Die berisping van Jezus naar de discipelen, om het dan eindelijk voor zichzelf te 
weten, trof mij erg - omdat het verwant is aan het centrale punt van de Zen-boeddhistische 
traditie: realiseer de bevrijdende waarheid nu zelf, van binnenuit, zonder er altijd maar over 
te blijven denken.  
 
De zoektocht naar zelf weten, naar een zelfstandige spiritualiteit, wordt in de Zen verbeeldt 
met het verhaal van de ossehoeder. Het bestaat uit dichtregels bij tien afbeeldingen.  
 
Het begint ermee, dat een jongen door de wildernis loopt. Hij zoekt de os, maar heeft geen 
idee waar die te vinden is. Zijn lichaam is moe, zijn hart vertwijfeld. Maar, plots, aan de 
oever is daar de os. Wat een groot beest! Wat een prachtige kop! De jongen vangt de os 
voorzichtig, en dan temt hij de os met veel geduld.  
De os staat symbool voor werkelijke kennis. De jongen heeft er een diepe dorst naar: te 
weten, wat dit mysterie van leven eigenlijk is, wie hij zelf is. Hij strijdt met het leven zelf, kun 
je zeggen, en zichzelf. En de strijd loopt uit op vreugde: hij klimt op de rug van de os, en 
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speelt zijn fluit. Thuisgekomen zit hij op zijn gemak voor zijn hut, thuis bij zichzelf. Alsof hij 
zichzelf gevonden heeft.  
 
Hier had het verhaal prima kunnen stoppen. Een happy ending, toch? ‘Zoekt en gij zult 
vinden’. Maar het verhaal gaat door.  
Want wat gebeurt er: de os verdwijnt langzaam echt. De ossehoeder laat los wat hij ontdekt 
heeft. En dat is ingrijpend: hij laat zijn inzichten over wat leven is, wie hij zelf is, los.  
 
Waarom eigenlijk? Het gaf hem toch vrede, rust? Ja. Maar deze stap  vloeit juist voort uit 
zijn inzicht. Hij beseft, dat het oneindig groot is, het mysterie van het leven en het zelf. En 
vanuit het besef daarvan, belandt hij in een diepe ervaring. Er staat: de zweep, het touw, de 
os, de jongen: alles wordt opgenomen in grenzeloze openheid. Voorbij het denken, voorbij 
het kennen, is er enkel openheid. En alles is er in opgenomen. Niks staat nog op zichzelf. 
De ossehoeder roept dan uit, volgens het gedicht: 'Hoe zou een sneeuwvlok kunnen 
bestaan in een razend vuur?!" 
 
Ja, hoe zou een sneeuwvlok kunnen bestaan in een razend vuur? Wij kunnen ons dit 
afvragen. Maar waar het om gaat, de ossehoeder, de jongen, heeft daar iets fundamenteels 
voor zichzelf gezien. Een bevrijdend inzicht. En direct erna, begint de rivier te stromen en 
komt de natuur tot bloei. Hij loopt naar de markt, en spontaan komen de bomen tot bloei. Hij 
deelt wijsheid en mededogen met de mensen. 
 
Het verhaal geeft geen duidelijke uitleg over wat wij precies moeten inzien. Maar het getuigt 
van een toegangspoort van diep inzicht: de ervaring van de grenzeloze openheid in het 
bestaan, van leegte.  
In de Zen traditie is veel geschreven over de angst hiervoor. Leegte, dat klinkt kil en 
betekenisloos.  
Maar, die ervaring gloort echter toch, achter onze pogingen om de zaken onder controle te 
houden. Die grenzeloze openheid is een diep deel van wie wij zijn. Iets in ons ervaart dit, en 
wij vinden het maar niks. Wij waarderen juist zo de inzichten die de traditie en cultuur ons 
geven, over onszelf, het leven, anderen.  
Dit is denk ik ook heel goed. De twee wegen, van volheid en openheid, kunnen elkaar 
aanvullen. De openheid is zo belangrijk, omdat de ruimte waarin wij eigenlijk helemaal niet 
weten hoe het allemaal zit maar bestaansrecht  moet krijgen. De open ruimte van het 
bestaan hoort erbij. Of wij die nu noodgedwongen ervaren, door een crisis in ons leven, of 
uit vreugde geboren.  
 
Wat is ‘grenzeloze openheid’ eigenlijk? Dat is aan ons om te ontdekken. Het blijft spreken 
over grenservaringen. Misschien is het een aspect van wie wij God noemen. En wat ervaart 
de ossehoeder daarna precies? Misschien is het precies de houding van Vertrouwen, 
hetgeen de ossehoeder bevrijdt. Wie zal het zeggen. Dit is het punt nu niet- om het meteen 
in te vullen. Het gaat erom zelf de ruimte tussen ons begrip van de werkelijkheid en de 
werkelijkheid zelf te durven voelen. Dat geeft, volgens dit verhaal, een ruimte waarin ook de 
ervaring van het zelf diepgaand veranderd wordt, meer deel uitmaakt van het grote geheel. 
Uit de openheid komt iets op, mogelijk een bevrijdend weten voor onszelf. En uit het 
Markus-evangelie leerden we, dat een hart dat niet van steen is, het kan zien.  
 

Annewieke Vroom 
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Gelezen: 
Marcus 8, 1 – 21 
en 
 
Het gedicht van de ossehoeder 
 
Verkorte vertaling uit het Engels van Nyogen Senzaki en Paul Reps. 
Oorspronkelijke tekst: een Chinees 12e eeuws gedicht van Kakuan. 
 
1. In de wildernis duw ik eindeloos struikgewas opzij bij het zoeken naar de 
os. Ik volg naamloze rivieren. Ik dwaal over ondoordringbare bergpaden. 
Mijn lichaam is doodmoe en mijn hart. De krekel tsjirpt in de nacht.  
 
2. Dan, kijk! In het natte gras, aan de oever van de rivier: voetsporen!!  

3. De zon breekt door, de wilgen lopen uit aan de oever. De os is vlakbij! 
Wat een machtig beest, met zijn hoog oprijzende horens. 

4. Met het touw vang ik de wilde os, dat is hard zwoegen!- straks stormt hij 
nog weg langs een stoffig pad.  
 
5. Met de zweep tem ik de os- aantrekken en laten vieren, en zo maar door. 
Dan geeft hij zich over, 
6. ik klim op zijn rug en keer huiswaarts. De klank van mijn fluit draagt ver 
het bos in.  
 
7. Thuis zit ik sereen voor mijn hut. De os mag uitrusten. De avond valt.  
 
8. Alles verdwijnt in grenzeloze openheid. De zweep, het touw, de persoon, 
en de os - niets is afgescheiden van de rest. Hoe zou ook een sneeuwvlok 
bestaan in een razend vuur? Geen woord kan de blauwe hemel bedekken. 
 
9. In mijn eigen oorsprong tot rust gekomen, maak ik mij geen zorgen over 
wat buiten mij is. De rivier stroomt, de bloemen bloeien. 
 
10. Dan keer ik terug naar de mensen, op blote voeten. Mijn kleren zijn vies 
en gescheurd. Wat een innerlijke vrede! Ik doe niets bijzonders, maar voor 
mijn ogen komen dode bomen tot bloei.  
 

 


