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Toelichting op gebed ‘Zie de mens’ 
 

 

Zie de mens Houding:  

Begin in stilte staand oostwaarts, handen op 

elkaar, op de borst. 

Laat alle wezens welkom zijn 

Laat er vrede zijn in alle wezen 

Laat alle wezens vreugdevol zijn 

(4x = oost, zuid, west, noord) 

Vervolgens armen ontspannen gestrekt: rechter 

arm en hand schuin rechts omhoog, linker arm 

en hand schuin links naar beneden. “Laat alle 

wezens … vreugdevol zijn.” 

Breng armen terug op de borst en draai een 

kwartslag richting zuiden. Strek de armen etc. … 

idem westwaarts en noordwaarts. Terug handen 

op de borst en draai oostwaarts. 

~~~ 

Zie hier 

bedding van inzicht en verlichting 

een veerkrachtig en gezond lichaam 

een open en soepele geest 

vertrouwen en perspectief 

ruimte van stromend leven 

in de bereidheid Uw Wil te beamen 

 

Staand oostwaarts, beide armen ontspannen 

gestrekt omhoog, handpalmen schuin naar 

voren. 

~~~ 

Laat mij Uw Wezen één zijn  

in het erkennen van mijn individualiteit 

en mijn persoonlijkheid 

Laat mij mijn verantwoordelijkheid dragen 

in het samenzijn met alle wezens 

Laat mij mijn verantwoordelijkheid dragen 

in het erkennen van mijn individualiteit 

en mijn persoonlijkheid 

Laat mij Uw Wezen één zijn 

in het samenzijn met alle wezens 

 

Staand oostwaarts, beide armen gekruist voor de 

borst. 

~~~ 

Zie de mens 

Hier ben ik 

 

Staand oostwaarts, beide armen ontspannen 

gestrekt schuin naar beneden van het lichaam af, 

handpalmen schuin naar voren. 
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Het gebed inspireert mij om er een toelichting op te geven vanuit mijn perspectief op dit moment. Ik 

beleef vreugde aan het in alle openheid woorden in mijn geest te laten resoneren en te proeveni, 

waardoor ze vrijuit over een beleefde werkelijkheid spreken. Met deze persoonlijke toelichting 

beoog ik niet de werking van het gebed voor een ander in te perken. 

 

Oorsprong: 

Het gebed heeft voor mij zijn oorsprong zo’n veertig jaar geleden toen ik mijn heil zocht in het 

beoefenen van yoga en een tekst aantrof in een boek geschreven door Swami Vivekananda, Raja-

Yoga.ii 

In de loop der jaren is door mijn eigen ervaring, ontwikkeling en verdieping van inzicht het gebed 

geëvolueerd tot de vorm die ik hier presenteer. De structuur is behouden. Er zijn soms andere 

woorden gekozen, die bij mij meer resoneren met het heilzame perspectief dat ik wil belichten. Het 

gebed is uitgebreid waardoor het dialogische karakter van de werkelijkheid wordt benadrukt en het 

mens-zijn in een alomvattend en daarmee paradoxaal perspectief geplaatst wordt. 

 

Zie de mens: 

In mijn oriëntatie op de allesomvattende eenheid, mijn mens-zijn onder ogen komen en mij als 

zodanig present stellen. Mijn bereidheid het menselijk oordeel (zowel van mijzelf als van de ander) te 

aanvaarden, te doorleven en doorzien. Het voert mij naar voltooiing van het mens-zijn, allen 

verenigd in de wezensgrond waaraan het ontspruit. 

 

Johannes 19:5 – Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed 

aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens! 

Zacharia 6:12 – Zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal den 

tempel des Heren bouwen. 

 

Houding: 

Begin in stilte staand oostwaarts, handen op elkaar, op de borst. 

Vervolgens armen ontspannen gestrekt: rechter arm en hand schuin rechts omhoog, linker arm en 

hand schuin links naar beneden. “Laat alle wezens … vreugdevol zijn.” 

Breng armen terug op de borst en draai een kwartslag richting zuiden. Strek de armen etc. … idem 

westwaarts en noordwaarts. Terug handen op de borst en draai oostwaarts. 

 

Oost, zuid, west, noord: 

De fysieke uitdrukking van het gebed als lijfelijke erkenning van het openstellen voor alles wat op me 

toekomt, ongeacht de afkomst, het openstellen voor alle perspectieven, van opkomst tot neergang, 

van dat wat mij na aan het hart ligt, neutraal is en wat weerstand oproept. 

Dat wat op mij toekomt, is gelijktijdig een uitreiken naar waar ik mee verbonden ben en een 

zegenen. 
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Laat alle wezens…: 

Zoals in het gedicht van Rumi Mens-zijn is een herbergiii, arriveert er elke ochtend een ander (wezen); 

een vreugde, een depressie, een laagheid, een moment van bewustzijn daagt op als een onverwachte 

bezoeker … Wees dankbaar voor wie er komt. 

Hoe meer openheid en gastvrijheid naar de wezens die mijn geest bevolken, hoe groter de 

bereidheid de ander als mens, dier, plant of mineraal in zijn waarde te erkennen en liefdevol te 

bejegenen. 

 

Oproep ter herinnering van geluk, vrede, vreugde om deze te herkennen in de gegeven staat van zijn, 

in de concrete situatie. Zonder denkbeelden over hoe ‘ik’ of ‘het’ zou moeten zijn, in de naakte 

ontmoeting, is geluk, vrede en vreugde aanwezig. Het is geen smeekbede om… 

Het is niet enkel in een glimlach of weldaad, maar ook in een traan of terugslag. Het is in overgave 

aan het leven zelf, ongeacht de gedaante waarin het zich voordoet. 

Het is niet de pijn met een vernislaagje bedekken, maar ontdekken en herinneren dat in pijn vreugde 

aanwezig is. Steeds opnieuw ontdekken en herinneren. 

 

Een concreet voorbeeld hiervan is hier te vinden onder het kopje Sterk zijn in aanwezigheid; Ik ben 

die ben.iv 

 

Houding: 

Staand oostwaarts, beide armen ontspannen gestrekt omhoog, handpalmen schuin naar voren. 

 

Zie hier: 

Erkenning van het gebed als zijnde een uitdrukking van de huidige werkelijkheid en de bereidheid 

van daaruit het leven te ervaren, doorheen de voorstellingen die ik er van gemaakt heb. Het gebed is 

geen smeekbede voor een vervulling in de toekomst, maar een uitnodiging om te zien in welke 

hoedanigheid hier nu het leven zich kenbaar maakt, oplicht. 

 

bedding van inzicht en verlichting: 

Herkenning van de bedding waarin het leven uitstroomt, als een kolkende rivier of als een straaltje 

niet groter dan wat door het oog van de naald gaat. Als mijn perspectief zich verenigt met de 

werkelijkheid, is het in beleving even magistraal. 

 

een veerkrachtig en gezond lichaam: 

Het lichaam veert onverbiddelijk mee met hoe het hetgeen door haar heen gaat, verwerkt. 

In mijn mens-zijn ben ik fundamenteel met mijn lichaam verbonden en heb me er als zodanig toe te 

verhouden. Ik herken daarin de gedaante van ‘dat wat groter is dan mijzelf’. Ik ben horig aan mijn 

lichaam; mijn ‘ik’ in de zin van mijn zelfbeeld, dat wat ik meen/denk te moeten zijn of presteren. 

Hierin komt mijn bereidheid Uw Wil te beamen tot uitdrukking. 

Horig; de meedogenloze (in relatie tot het ‘zelfbeeld’) mededogende (i.r.t. het ‘zijn/wezen’) 

bereidheid om haar taal te verstaan en te gehoorzamen. 

Horig; niet als verheerlijking van een beeld dat ik vanuit mijn zelfbeeld aan het lichaam opleg, niet 

het tot object van verheerlijking maken, maar het erkennen als voortdurende expressie van levend 
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zijn, gezond in de zin dat het bloedeerlijk antwoordt op de roep ten leve en toont waar ruimte is om 

te stromen, gezond in de tekenen van verval en opleving, in de tekenen van de gebaande weg. 

 
Gezond zijn is geen afwezigheid van ziekte, maar me niet afzonderen van hetgeen ik als ziekte duid, 

er bij aanwezig zijn. In relatie tot de wezensgrond bestaat er geen ziekte, enkel in verbale 

communicatie met een ander mens. In relatie tot de wezensgrond is er altijd een opening waar 

doorheen, een weg waarlangs het leven stroomt en voortgaat. Dit hoef ik alleen te beamen om voluit 

te leven.  

Tegenover de medemens kies ik soms woorden als ‘ziek zijn’ om te verduidelijken welke vorm het 

leven in mijn persoon aanneemt. Het vraagt wakkerheid om mij vervolgens niet met deze woorden 

te vereenzelvigen. Dit gebed brengt mij in herinnering het verstaan in verbondenheid met dat wat 

groter is dan mijzelf. Ik ben niet dit lichaam. Ik belichaam het. 

 

Wat niet wil zeggen dat ik mij als persoon dien te vereenzelvigen met al-wat-is en daarbij het deze 

mens-zijn veronachtzamen. Dan is er sprake van toe-eigening van iets wat mij als persoon niet 

toebedeeld is en woon ik het lichaam uit in plaats van dat ik in het lichaam woon. Er is geen gezond 

samenspel van krachten in de concreetheid van hoe het leven zich voordoet. 

Gezondheid van horen en verstaan, van de dialoog tussen lichaam en geest, nodigt uit tot veerkracht, 

als het laten vieren van de touwen van een zeil, zodat deze de wind vangt. Daarbij houd ik het touw 

vast, houd voeling met de wind. 

 

een open en soepele geest: 

Open door geen wering op te werpen tegen hetgeen op mij toekomt, maar door mij open te stellen 

voor de hoedanigheid van leven, door het te zegenen (benedicere: zeggen dat het goed is), te 

verwerken en helen. Niet ‘het is goed’ zeggen als pleister op de wond, maar zodanig aanwezig zijn in 

de wond dat ‘het is goed’ beleefd wordt. Dit betekent ook (h)erkennen wanneer wering zich 

voordoet en zodanig aanwezig zijn in de wering dat deze de vrijheid van een nieuwe levensruimte 

onthult. 

Een soepele geest, omdat u mijn hoofd zalft met olie. Zie in psalm 23v: 

 

U nodigt mij aan tafel 

voor het oog van de vijand, 

u zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 

 

vertrouwen en perspectief: 

Zie de verwantschap met hierboven bij Zie de mens. 

Alle mensen zijn genodigd aan de tafel van het leven waar ze elkaar ontmoeten. In schijn zie ik vanuit 

mijn oordeel een vijand. In vertrouwen en soepelheid van geest (hoofd gezalfd met olie) stroomt 

inzicht weldadig uit in nieuw perspectief. 

Dat ervaar ik heel concreet wanneer ik The Work van Byron Katievi toepas op een stressvolle 

gedachte. Het werkblad Oordeel over je naaste is als een tafel waarin ik mijzelf zie in het oog van mijn 

‘vijand’; vijand als degene die ik tegensta, waarvan ik mij neig af te zonderen. Een tafel nodigt uit tot 
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het nuttigen van hetgeen wordt opgediend en om het voedsel te verteren. Dat is voor mij de werking 

van de vier vragen en de omkeringen. 

Ik neem de situatie waarover ik stressvolle gedachten heb diepgaand in mij op en verwerk deze. Ik 

neem de tijd om te gast te zijn aan tafel, niet enkel een passant. Hierdoor ontstaat er een nieuwe 

relatie met de ander. Ik herken de ander niet langer als buiten mij, maar in mij, niet langer als een 

tegenover, een zonderling, niet afgezonderd, maar zonder zonde, geheeld. 

In de zonderling ontmoet ik hetgeen waarvan ik me heb afgezonderd. De ander zonder zonden zien, 
niet afzonderen, is mijzelf en daarmee de ander heel kijken; datgene wat ik in de ander zie in mijzelf 
herkennen. En ook omgekeerd, de uitnodiging om de Boeddha, de Christus in mijn bewustzijn te 
wekken, zodat ik hem in de ander gewaar ben, in plaats van houvast bij een ander als persoon te 
zoeken. 
Dat is ware vergeving, het uit handen geven van mijn oordeel, het in vertrouwen doorkruisen van de 

afzondering door in verbinding aan tafel tot een nieuw perspectief, tot verzoening komen. 

 

ruimte van stromend leven in de bereidheid Uw Wil te beamen: 

In de bereidheid daadwerkelijk plaats te nemen aan de tafel van het leven met de gasten zoals die 

komen aanzitten en mijn eigenmachtigheid vrijaf te geven, ervaar ik ruimte van stromend leven. Niet 

langer geïdentificeerd met de beperktheid van mijn gedachten, maar openstaand naar de ruimte 

waarin en van waaruit alles is. 

 

Houding: 

Staand oostwaarts, beide armen gekruist voor de borst. 

 

Laat mij Uw Wezen één zijn in het herkennen van mijn individualiteit en mijn persoonlijkheid: 

De werkelijkheid drukt zich uit in individualiteit en persoonlijkheid. Bewustzijn van de al-een-zijnde 

wezensgrond, vraagt om een oriëntatie die beide perspectieven in dialoog verstaat en verwerkelijkt. 

Wanneer ik meen als persoon, vanuit mijn persoonlijk perspectief één te zijn met de wezensgrond, 

ontgaat mij de dialogische werkelijkheid. 

 

Laat mij mijn verantwoordelijkheid dragen in het samenzijn met alle wezens: 

In het herkennen van mijn individualiteit en mijn persoonlijkheid blijf ik bewust van mijn 

verantwoordelijkheid jegens alle wezens (zie hierboven bij Laat alle wezens…). Verantwoordelijkheid 

dragen betekent niet iets op mij nemen waartoe ik niet geschapen ben, maar antwoorden op het 

leven vanuit, horig aan mijn persoonlijk zijn en beseffen dat ik in een dialogische relatie sta met al 

wat is en dat dit werking heeft. 

Horigheid en verantwoordelijkheid zijn twee zijden van één medaille. 

 

Laat mij mijn verantwoordelijkheid dragen in het erkennen van mijn individualiteit en mijn 

persoonlijkheid: 

Tegenover een ander mag ik me er nooit op beroepen in naam van het Alwezen (God) te spreken of 

handelen. Dat wat in mijn beleving een goddelijke bewogenheid is, heeft als zodanig betekenis voor 

mij persoonlijk. In relatie tot de ander ben ik mij bewust van mijn persoonlijke gedaante. 
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Dit besef van verantwoordelijkheid leidt tot een omgekeerd monotheïsme als het beseffen dat ik 
mijn spirituele ervaringen niet op een ander kan overdragen, omdat ik het leven vanuit een uniek 
perspectief te verwerkelijken heb. Ieder wezen heeft een persoonlijke God, godservaring, 
werkelijkheidservaring. 
Het leven erkennen als een spirituele ervaring is leven vanuit het besef dat mijn geestelijk perspectief 
met zijn verbeeldingsvermogen mijn werkelijkheid inkleurt en aankleedt. 
 

Laat mij Uw Wezen één zijn in het samenzijn met alle wezens: 

Eenheid in verscheidenheid, in verbondenheid onderscheiden. 

 

Houding: 

Staand oostwaarts, beide armen ontspannen gestrekt schuin naar beneden van het lichaam af, 

handpalmen schuin naar voren. 

 

Zie de mens: 

De bereidheid het mens-zijn aan mij te laten gebeuren, mij als mens present te stellen. 

Zoals Elisabeth Eybers zo prachtig beschrijft aan het slot van het gedicht, Ek moes deur baie pyn…vii: 

Ek het my opeens ontdek: voortaan 

nie meer, goddank! half-god, half-gek, maar mens! 

 

Hier ben ik: 

Wat is in deze concrete situatie mijn antwoord op de vraag: “Waar ben je?” 

Verberg ik mij en zeg?: “Het komt door haar. Het komt door dat daar.” zoals Adam en Eva. Of voeg ik 

daar net als Elia nog iets aan toe?: “Het komt door hen. Ik heb zo mijn best gedaan, me zo voor u 

geijverd.” Of erken ik de waarheid omtrent mijzelf, erken ik mijn mens-zijn, herken ik mijzelf in de 

ander en ben ik vrij om naakt te staan en te zeggen?: “Hier ben ik.” en draag verantwoordelijkheid. 

 

Het vraagt stoutmoedig zelfonderzoek om in de concreetheid van ieder moment te onderscheiden 

wat er gebeurt. Wat is hier nu mijn intentie bij wat ik doe? Ben ik hier nu wakker aanwezig of vlucht 

ik weg van de situatie? 

We doen allemaal alles een keer op enig moment. Het is belangrijk de werkelijkheid in het moment 

te onderkennen in plaats van mezelf als iets te duiden wat algemeen geldend voor me zou zijn. Pas 

wanneer ik onverschrokken en blijmoedig mezelf onder ogen kom, herken ik mezelf in de ander en 

wordt de illusie van het isolement doorbroken. 

 

Nabeschouwing: 

Het gebed doet niet alleen dienst als ruimte van geborgenheid, waarin een intieme werkelijkheid 

herinnerd wordt, maar ook als een holsteenviii. In het herinneren is het tevens een vorm waaraan 

mijn persoon-zijn (ik ben dit of dat) en het al-zijn (ik ben die ben) zich aan elkaar schaven en 

polijsten, en daarmee kenbaar worden, oplichten. Het vormt het bewustzijn als een werktuig ter 

onderscheiding  (mes) en het geven van richting (pijl). Herken ik in welke momenten ik wat ben en 

welke werking er vanuit gaat? Zo’n dertig jaar geleden schreef ik hierover 
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Ben er je bewust van dat je leeft, 
ben er je bewust van waar je leeft, 
ben er je bewust van wat je leeft, 
ben er je bewust van wie er leeft. 
 
Jezelf leven 
Je 'zelf' leven 
Zelf leven 
Je leeft 
 Bezig zijn 
 waar je mee 
 bezig bent 
Beleef zelf 
dít moment. 

 

Zegen: 
Voor wie deze bedding gaandeweg wil beproeven, wens ik goede moed, vertrouwen in een bron van 
liefde waarin je bent opgenomen, bereidheid om jezelf en anderen met mededogen te bezien en je 
te verzoenen met jezelf in de ander en de ander in jezelf, waarbij je je totaal verantwoordelijk laat 
zijn in een proces dat aan je controle ontsnapt. 
 

                                                
i
 in alle openheid woorden in mijn geest te laten resoneren en te proeven: 

http://www.anjastrik.nl/deherberg/het-stroomt/lectio-divina/ 

 
iiii

 Swami Vivekananda, Raja-Yoga (1962) Kluwer – Deventer, pag. 35:  
Zit rechtop en het eerste wat gij te doen hebt, is een stroom van heilige gedachten naar de ganse schepping te 
zenden. Herhaal in gedachten: “Laat alle wezens gelukkig zijn; laat er vrede zijn in alle wezens; laat alle wezens 
vreugdevol zijn.” Doe dit naar het Oosten, Zuiden, Noorden en Westen. … Na dat gedaan te hebben, moeten 
diegenen die in God geloven, bidden, niet om geld, niet om gezondheid, niet om de hemel; bidt om kennis en 
verlichting; elk ander gebed is zelfzuchtig. Dan moet gij aan Uw lichaam denken en zorgen, dat het sterk en 
gezond is; het is het beste instrument, wat gij hebt. Denkt het zo sterk als diamant en dat gij met behulp van dit 
lichaam de oceaan des levens oversteekt. … Zegt Uw lichaam, dat het sterk is, zegt Uw geest, dat hij sterk is en 
hebt onbegrensd vertrouwen en hoop in U zelf. 
 
iii
 Rumi Mens-zijn is een herberg: http://hetzesdegeluk.nl/ 

 
iv
 Sterk zijn in aanwezigheid; Ik ben die ben: http://www.anjastrik.nl/deherberg/spiritualiteit/een-religieuze-

beleving/alomvattendheid/ 

 
v
 psalm 23: http://www.anjastrik.nl/deherberg/het-stroomt/liederen/psalm-23-bobby-mcferrin/ 

 
vi
 The Work van Byron Katie: http://hetzesdegeluk.nl/aanbod-the-work-geweldloze-communicatie-

nijmegen/the-work-van-byron-katie-nijmegen/ 
 
vii

 Elisabeth Eybers, Ek moes deur baie pyn… (onderaan website):  

http://www.anjastrik.nl/deherberg/spiritualiteit/een-religieuze-beleving/vastentijd-pasen/ 

 
viii

 holsteen: steen om werktuigen, messen en pijlen te slijpen en glad te polijsten 
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