
Lange tijd was filosofie een streven naar wijsheid. De honger naar kennis die 
macht verleent over de natuur, leidde er evenwel toe dat filosofie versmalde tot 
epistemologie (de leer over betrouwbare kennis).1 Ook theologie was lange 
tijd een diepe en transformerende liefde voor God. Vele factoren leidden er 
toe dat ook zij een louter mentaal bestuderen en articuleren werd van ‘geloofs-
waarheden’. In de twintigste eeuw zien we een terugkeer van de filosofie als 
zoeken naar praktische levenswijsheid. Zullen ook de religies erin slagen zich te 
transformeren van een ideologie tot een omvormende wijsheid?

In een vorige bijdrage stelden wij het 
pad naar zelfkennis voor dat de grote 
wereldreligies aanreiken: zelfkennis is 
cruciaal voor de geestelijke reis naar 
het hart van het Godsmysterie en 
naar het hart van de mens en de kos-
mos. Een tweede thema dat centraal 
staat en ons al even na aan het hart 
ligt,  is dat van de diepe acceptatie 
van de werkelijkheid, van ‘wat is’ – 
zoals je wel eens hoort. Het mense-

lijke leven kent licht en duisternis in 
een intieme verstrengeling. Het om-
gaan met de duisternis is een zware 
klus. In alle grote religies is die diepe 
aanvaarding van al wat gebroken is 
in de buitenwereld en in jezelf zowat 
het doel van het leven … 
Wellicht is acceptatie ook de moei-
lijkste, maar niettemin de meest we-
zenlijke en noodzakelijke bouwsteen 
van ons spiritueel leven. Aanvaarden 
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vraagt moed. Het stuit ons tegen de 
borst en doet een beroep op onze wil 
om … los te laten. 

Er is lijdEn …

Acceptatie of aanvaarding associë-
ren we daarom meteen met lijden en 
pijn. Het is de eerste edele waarheid 
van de Boeddha. Leven is onvermij-
delijk lijden, is pijn, is vergankelijk-
heid. Wat leuk is, duurt maar even, 
wat lekker is, is ongezond, we zijn 
gescheiden van wie we liefhebben, 
de zomer vliegt voorbij. We kijken in 
de spiegel en zien algauw hoe ook 
ons lichaam en ons hele leven niet 
ontsnappen aan de seizoenen. Rim-
pels en vijftig tinten grijs ... 
Er is geen ontkomen aan. We zullen 
er evenals Siddharta Gautama’s va-
der nooit in slagen onze kinderen de 
pijn van het leven te besparen. Het 
boeddhisme lijkt als geen ander de 
vinger op deze wonde te leggen. 
Maar ook de andere grote tradities 
houden ons deze waarheid voor.
‘Zwaar zal ik u maken de last van 
uw zwangerschap, met pijn zult gij 
kinderen baren … Naar uw man zal 
uw begeerte gaan hoewel hij over 
u heerst … In het zweet zult ge wer-
ken voor uw brood tot gij wederkeert 
naar de grond, waaruit gij zijt geno-
men.’ (Gn 3,16.19)

Er bEstaat EEn EindE aan hEt lijdEn!

De religies tonen ons evenwel ook 
eensgezind dat er een uitweg is. 
Overgave en acceptatie maken na-
melijk een einde aan het lijden. 
Men maakt soms het onderscheid 
tussen lijden en pijn: ‘pijn’ is wat we 
fysiek of psychisch of moreel onver-
mijdelijk voélen. Het lichaam of het 
hart doet zeer. ‘Lijden’ kunnen we 
de verdubbeling van de pijnervaring 
noemen in onze zelfwaarneming. 
We worden ons ervan bewust dat 
iets pijn doet en vinden dat die pijn 
niet zou hoeven/mogen zijn. Aan 
pijn komt hier op aarde nooit een 
eind. Maar ons lijden aan de pijn kan 
wel genezen. Dat is de derde edele 
waarheid van de Boeddha (daarom 
kan hij ook glimlachen): ‘Er bestaat 
een einde aan het lijden.’ De tweede 
edele waarheid leert dat er immers 
een welomschreven oorzaak van het 
lijden is: de begeerte, het verlangen 
om niet te lijden … En dan reikt de 
Boeddha als vierde edele waarheid 
de weg aan om een einde te maken 
aan de oorzaak van het bestaan van 
het lijden: het pad van de wijsheid, 
dat het verlangen om het leven an-
ders te willen dan het is – met zijn pijn 
– loslaat en leert aanvaarden ‘wat is’. 
In plaats van het tegenstribbelende ik-
bewustzijn komt de serene en diepe  
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verbondenheid met ál ‘wat is’ in zijn 
glorie en vergankelijkheid. 

WordEn als WatEr

Het taoïsme leert ons te worden als 
water, mee te stromen met ‘de Weg’. 
‘Te zijn als water, dat is het allerbeste. 
Water doet alle dingen goed, zon-
der te wedijveren. De massa veracht 
zijn nederige plaats. Juist daarom is 
water zo dicht bij de Tao.’ (DDJ nr 8, 
vertaling K. Schipper) ‘Niets ter we-
reld is zachter en zwakker dan water. 
Maar niets overtreft het om wat hard 
en onbuigzaam is te bestrijden. Zwak 
wint van hard. Soepel wint van on-
buigzaam. (DDJ 78)2
Voor de Chinese religieuze mens 
is de schepping ten diepste goed, 
dwars door alle duisternis en lijden 
heen. Het is door het willen verande-
ren en manipuleren van die werkelijk-
heid dat we moeilijkheden scheppen. 
Wijsheid is niet dwars te gaan liggen 
als iets tegenzit, maar zich schep-
pend aan te passen aan het obstakel. 
Het steeds weer gebruikte beeld is 
dat van het water, dat op zijn weg 
een rotsblok vindt en er dan maar 
rustig omheen stroomt, langzaam, 
heel langzaam de tegenstand erode-
rend. Zo ook zal de Chinese wijze de 
samenleving of zijn eigen leven niet 
koste wat het kost willen veranderen 
naar eigen goeddunken, maar inte-

gendeel het handelen door niet te 
handelen bedrijven. 
‘Wu wei’ heet dit in de Daodejing, 
het ‘evangelie’ van het taoïsme (of da-
oïsme in de nieuwe spelling). Dit ‘niets 
doen’ is een uiterst subtiele activiteit, 
een niet dwingend handelen. In het 
Chinese denken wordt dit vaak de 
yin-kracht genoemd, die toegevend 
en rustig is en anders dan de yang-
kracht, die dwingend en hartstochte-
lijk is. 

‘Gods Wil GEschiEdE’

In de donkerste nacht bidt Jezus: ‘Uw 
wil geschiede.’ Het vat zijn hele leven 
en leer samen. Dit gebed ontspringt 
aan het hart van een gezonde, jonge 
man, die het graag anders had ge-
had, maar die zich ten diepste rea-
liseert dat dit getuigenis van liefde, 
en het lijden en de dood die er uit 
voortvloeien, onvermijdelijk zijn. Op 
het einde van het boek Job weet Job 
na al zijn lijden God te prijzen voor 
de vreugde én de pijn. Ook deze Bij-
belse figuur van de overgave heeft 
ontdekt dat het leven en zijn godde-
lijke Oorsprong onbegrijpelijk zijn en 
dat opstandigheid niet tot vrede leidt. 
‘Moge de mens er zijn tong aan ge-
wennen om te zeggen: Al wat God 
doet, is ten goede!’ (traktaat Berakhot 
uit de joodse Talmud)
‘Sedert de dag dat ik begon God te 
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dienen, heb ik nooit gezocht iets van 
Hem te verkrijgen. Ik ontvang eenvou-
digweg wat Hij mij geeft.’ (Rabbi Pin-
has van Koretz)
‘Liever dan aan de Hemel te vragen 
mijn wil te doen, verkies ik de wil van 
de Hemel te doen.’ (Rabbi Itzhak Mei 
van Gour)3
Ook onze moslimbroeders en -zusters 
slaken uiteindelijk een zucht van diepe 
aanvaarding: insjallah, ‘bij Gods wil’. 
Zelfs de naam voor hun religie zegt 
het: ‘islam’ betekent letterlijk ‘overgave’.

EEn onvErmijdElijk ElEmEnt van hEt lEvEn

In de loop der eeuwen is deze wijs-
heid, dit fundament van alle religies, 
al te vaak voorgesteld als een blinde 
gehoorzaamheid, een misplaatste ne-
derigheid. Gods wegen zijn ondoor-
grondelijk, niet door de mens te ken-
nen, alleen nederig te aanvaarden. 
‘God gaf, God nam, Gods naam zij 
geprezen …’
Veeleer dan een ondoorgrondelijke 
keuze van God kunnen we beter 
de pijn als een onvermijdelijk ele-
ment van het menselijk bestaan zien. 
Dood, vergankelijkheid, ziekte, lijden 
zijn inherent aan de schepping. Pijn 
is een neutraal gegeven dat we moe-
ten ‘kennen’, ‘erkennen’, ‘herkennen’ 
zonder er meer waarde aan te geven 
dan zij verdient. Het is... we kunnen 
er niet voor vluchten. Het kan enorm 

bevrijdend zijn bij pijn deze zucht te 
slaken: ‘Niets aan te doen… het is!’  
Dit heeft God niet gewild, maar het 
is gewoon.
We hoeven niet te zoeken naar de 
objectieve zin van de pijn. We mo-
gen aanvaarden dat ze nutteloos is, 
maar niet het einde betekent en een 
nieuw begin kan zijn, dat na het ster-
ven nieuw leven komt, dat afscheid 
een grens kan zijn die we kunnen 
oversteken voor iets nieuws.

vErWElkomEn van vrEuGdE En vErdriEt

Maar we moeten pijn ook niet ge-
voelsmatig koesteren. Pijn accepteren 
is niet ons wentelen in zelfbeklag. We 
mogen geen lijden toevoegen aan de 
onvermijdelijke pijn door onze men-
tale en psychologische constructies: 
angst, afkeer, of gehechtheid. Pijn is 
niet boosaardig en ook niet kostbaar, 
pijn is neutraal. Een gast die onthaald 
moet worden. 
De soefi-mysticus Rumi heeft hierover 
een bekende en kostelijke parabel 
van een echtpaar dat ogenschijnlijk 
gastvrij een gast ontvangt, maar later 
hem diep beledigt, met beschamen-
de gevolgen van dien. In zijn com-
mentaar dicht Rumi (in de navertelling 
van de Amerikaanse soefi Coleman 
Barks):
‘Het mens zijn is als een gasthuis. 
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Elke ochtend een nieuwe aankomst 
van gasten. Een vreugde, een de-
pressie, een gemeenheid, sommige 
tijdelijke bewustwordingen komen als 
onverwachte bezoekers. Verwelkom 
en onderhoud ze allemaal! Zelfs als 
ze een menigte van zorgen zijn, die 
heftig jouw huis schoonvegen en ont-
doen van al je meubels, blijf toch elke 
gast eervol behandelen. Het kan zijn 
dat hij schoon schip maakt voor een 
aantal nieuwe vreugdes. De donkere 
gedachte, de schaamte, de boosaar-
digheid, verwelkom hen lachend aan 
de deur, en nodig hen uit binnen te 
komen. Wees dankbaar voor wie 
komt, omdat elk is gezonden als een 
gids van daarbuiten.’4

innErlijkE rust

Acceptatie is geen onverschilligheid, 
alleen te bereiken door het doen 
uitdoven van je gevoelens, het koud 
worden voor plezier of verdriet. ‘Hei-
lige’ onverschilligheid is een zaak van 
liefde! Het is het gelijkmoedig verwel-
komen van zowel de vreugde als het 
verdriet. Geen dorheid of ongenaak-
baarheid. Voorspoed maakt ons blij, 
tegenkantingen doen ons pijn, maar 
we verwelkomen zowel de zon als de 
regen, omdat we in onze kern stevig 
geworteld blijven, ondanks de veran-
deringen die de dans van het leven 
meebrengt. Die stevige verworteling 

kunnen we ook omschrijven als een 
grote soepelheid, het gevolg van een 
diepe innerlijke vrijheid en veranke-
ring. De daoïstische Zhuang Zi ver-
woordt dit treffend:
‘Een dronken man die van de wagen 
valt, zal zich misschien verwonden, 
maar hij sterft niet. Zijn botten zijn 
dezelfde als die van andere mensen, 
maar hij gaat anders met zijn on-
geval om. Zijn geest verkeert in een 
toestand van geborgenheid. Hij is 
zich er niet van bewust dat hij op de 
wagen rijdt, zoals hij er zich niet van 
bewust is dat hij eraf valt. Gedachten 
aan leven, dood, angst en dergelijke 
kunnen niet in zijn borst doordringen; 
daarom heeft hij van het contact met 
het objectief bestaande geen lijden. 
Maar als hij zoveel geborgenheid 
ontleent aan de wijn, hoeveel gebor-
genheid zal hij dan niet ontlenen aan 
God?’ 5
Een beeld dat de zeventiende-eeuwse 
Vlaamse mystica Maria Petyt gebruikt 
is dat van onder- en bovenstroom: als 
de onderstroom rustig en helder is, 
kan men het beter aan wanneer er 
aan de oppervlakte grotere deining 
en troebelheid is.  

GEEn fatalismE

Acceptatie is ook geen fatalisme, al 
denkt men dat soms wel eens. Fatalis-
me is passiviteit en inertie ten aanzien 
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van tegenslag en lijden. ‘Er is niets 
aan te doen, het zij zo …’ Dit soort 
fatalisme is niet authentiek religieus. 
We moeten proberen zoveel moge-
lijk pijn te voorkomen (inenten tegen 
mazelen). Met alle macht moeten we 
de pijn trachten te vermijden en gene-
zen als zij er is, want het Goddelijke 
heeft ons geschapen als medeschep-
pers, verantwoordelijk voor ons eigen 
welzijn en dat van anderen. Wat we 
kunnen verbeteren moeten we verbe-
teren, voor onszelf en voor elkaar. 
Daarom bidt de AA’er met het beken-
de gebed van de Amerikaanse theo-
loog Reinhold Niebuhr om de moed 
te veranderen wat veranderd kan en 
moet worden, om de kracht te aan-
vaarden wat niet veranderd kan wor-
den, en vooral … om de wijsheid die 
twee van elkaar te onderscheiden.

daGElijksE oEfEninG

Het is een dagelijkse nooit ophou-
dende oefening. Een oefening die 
geduld vraagt. Misschien komen we 
er toe de pijn in ons lichaam, de on-
afheid van de schepping, zelfs de 
kleine kantjes van onze medemensen 
te aanvaarden. Moeilijker wordt het 
om onze eigen tekortkomingen te 
accepteren. Onze tekortkomingen te-
genover anderen en de traagheid in 
onze spirituele groei. 
Aanvaarding lijkt vaak een moeilijk 

te bereiken doel, maar toch brengen 
vele kleine stapjes ons dichter bij het 
doel. Het op weg zijn is belangrijker 
dan het aankomen … 
Volgens een traditie zou Franciscus 
van Sales dit ooit tegen een van zijn 
leerlingen hebben gezegd:
‘Heb met iedereen geduld, maar 
vooral met jezelf. Ik bedoel daarmee 
dat je je niet moet laten ontmoedigen 
door je onvolmaaktheden, maar altijd 
met frisse moed weer op moet staan. 
Ik ben blij dat je dagelijks een nieuw 
begin maakt; er is geen betere ma-
nier om tot het spirituele leven te ko-
men dan door voortdurend opnieuw 
te beginnen en nooit te denken dat 
we genoeg hebben gedaan. Hoe 
zouden we ooit de fouten van onze 
naasten geduldig kunnen verdragen 
als we onze eigen fouten niet gedul-
dig kunnen verdragen? Wie zich aan 
zijn eigen fouten ergert, zal ze niet 
verbeteren; doeltreffende verbetering 
kan slechts afkomstig zijn van een 
kalme rustige geest.’6

ik Word GEaccEptEErd …

Ook hier nodigen de grote tradities 
ons uit om steeds opnieuw te begin-
nen. We worden bemind zoals we 
zijn, we worden geaccepteerd, ge-
dragen, we mogen falen, we mogen 
groeien. We moeten of mogen ‘de 
moed hebben te aanvaarden dat we 
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aanvaard zijn’, zegt Paul Tillich zo in-
dringend. 
In de religieuze tradities die een per-
soonlijk godsgeloof huldigen, krijgt dit 
bewustzijn aanvaard te zijn de vorm 
van het geloof bemind te worden 
door God dwars door alle gebreken 
en zwakheden heen. Deze diepe 
aanvaarding door God krijgt dan 
een warme affectieve kleur: ‘ondanks 
alles zie Jij, God, me toch graag’, en 
dat is zo bevrijdend! Deze goddelijke 
aanvaarding komt voor christenen tot 
uitdrukking in het sacrament van de 
verzoening, maar de vreugde van 
vergiffenis kennen alle religies.
Onze verkeerde keuzes met hun con-
sequenties zijn een uitnodiging om er 
het beste van te maken, te roeien met 
de riemen die we hebben. Ondanks 
alles mogen we ‘rusten’. Die zware, 
inspannende, slopende strijd met ons-
zelf, met het leven hoeft niet. In zekere 
zin zijn we al aangekomen waar we 
moeten en willen zijn. Als we losla-
ten zullen we ervaren dat waar we 
krampachtig naar zoeken er al is: ver-
lossing, vrijheid, vrede ... We moeten 

niet vechten om te leren goed te zijn, 
we moeten niet krampachtig zoeken 
naar de zin. Het is ‘goed genoeg’. 
Wat een goed psycholoog (cf. D.W. 
Winnicott) zegt tegen een moeder: 
‘je bent goed genoeg’, zegt God ook 
tegen ons.

vElE padEn naar aanvaardinG

Alle religies zijn dus uitnodigingen 
tot en paden naar acceptatie. In alle 
religies brengt de goddelijke genade 
– hoe men die ook wil noemen – ons 
naar de vrede van de aanvaarding. 
Overal slagen gelovigen daar in min-
dere of meerdere mate in: heiligen en 
zondaars heb je overal. 
Dat deze spiritualiteit en mystiek van 
de restloze aanvaarding en overgave 
overal te vinden zijn, maant ons aan 
tot grote bescheidenheid in het aan-
spraak maken op uniciteit of ‘beter 
zijn dan’ de anderen …
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