
De slang 

(Sanskr. Naga 

We zijn gepreoccupeerd met het verleden, dat 

al voorbij is en we zijn gepreoccupeerd met de 

toekomst, die nog geen feit is. 

We maken ons zorgen over wat er gaat gebeu-

ren en denken aan verschillende zaken, die ons 

bang, gefrustreerd, gepassioneerd, boos, haat-

dragend en angstig maken. 

Terwijl we daar zo mee bezig zijn, glijdt ons 

bewustzijn van het hier - en - nu aan ons voor-

bij. Het gemis valt ons nauwelijks nog op. We 

eten zónder te proeven, we kijken zónder te 

zien en leven zónder te beseffen, wat echt is. 

 

Naast onze eigen collectie presenteren wij voor 

de vierde keer de Buddhatentoonstelling 

We proberen ook dit jaar een mooie tentoon- 

stelling op te zetten,  waarvan wij en hopelijk 

ook u, kunnen genieten. 

 

Wim & Willemien

BEREIKBAARHEID 

Komende vanuit Groningen neemt u vanaf de snelweg 

A7, afslag nr. 47, naar Winschoten. Rechtsaf neemt u de 

brug over het Winschoterdiep en volgt u de oostelijke 

rondweg om Winschoten. Bij de rotonde rechtdoor. 

Na brug over water, eerste straat linksaf richting Oude-

schans. Aan het einde van deze weg (ca.10km) gaat u 

rechtsaf. Na ca. 150 meter ziet u het meubelatelier aan de 

linkerkant van de Hoofdweg liggen. 

U kunt uw auto parkeren langs de Hoofdweg. 

Komende vanuit Veendam neemt u vanaf de N33 afslag 

Pekela’s. Voorbij Oude Pekela volgt u bij verkeerslichten 

het bord Bellingwolde. Zodra u in Bellingwolde bent gaat 

u bij de kruising van het Texaco pompstation linksaf. 

Na ca. 1500 meter vindt u het meubelatelier aan de rech-

terkant van de Hoofdweg. 

U kunt uw auto parkeren langs de Hoofdweg. 

M E U B E L A T E L I E R 

A L L E R H A N D E N 

 Hoofdweg 148 

 9695 AR 

 Bellingwolde 

 tel: 0597 - 531599 

  Dipa of boterlamp 

 openingstijden: 

 elke zondag van 

 13.00 - 1700 uur

 

   EXPOSITIE 

De mensen zijn zich niet bewust van 

hun ware aard. Die onwetendheid leidt 

telkens weer tot lijden. 

2002 

zondag 20 oktober 

zondag 27 oktober 

zondag 3 november 

zondag 10 november 

van 13.00 - 17.00 uur 

met: 

- Buddha beelden en Hindoe beelden 

- Thep Phanon beelden (bidders) 

- huisaltaren, tempeltjes, consoles 

- rijstpapier prenten, kalenders 

- kandelaars en oliebranders 

- wierook en wierookbranders 

- offerschaaltjes, offerpotjes 

- meditatiebankjes, meditatiekussens 

- marmeren Buddha hoofden voor in de tuin 

- Aziatische, Indonesische meubelen

Buddha in Beeld 

ALLERHANDEN 



Naar verluidt, kwam de Buddha vlak na zijn 

verlichting onderweg een man tegen, die zo ge-

troffen was door zijn buitengewone uitstraling 

en sereniteit, dat hij bleef staan en vroeg: “mijn 

vriend, bent u een hemels wezen of een god?” 

“Nee”, zei de Buddha. 

“Bent u dan soms een magiër of een tovenaar?” 

En weer antwoordde de Buddha: “Nee”. 

“Bent u een mens?” 

“Nee”. 

“Wat bent u dan?”  

En de Buddha antwoordde: “Ik ben 

ontwaakt”. 

Het woord Buddha betekent letterlijk: “Hij die 

is ontwaakt”. Het Boeddhisme heeft ons de 

ervaring van het ontwaken tot de waarheid 

van het leven geschonken. 

De geschiedenis verhaalt, dat de Buddha als 

prins werd geboren in een oud koninkrijk in 

het noorden van India. 

 

Hoewel hij als jongen in opdracht van zijn va-

der een uiterst beschermd leven in prachtige 

paleizen leidde, kwam hij -zoals ons dat alle-

maal overkomt- toen hij ouder werd, onver-

mijdelijk in aanraking met de ellende van het 

leven. Hij besefte, dat alles wat ons lief is te-

loor gaat en dat wij niet ontkomen aan ouder-

dom, ziekte en dood. En dus gaf hij zijn Ko-

ninklijke titel op, verliet het paleis en ging op 

zoek naar de waarheid, die een eind kon ma-

ken aan de menselijke ellende.  

De Buddha leidde enige jaren het uiterst harde 

leven van een yogi in de wouden van India. 

Gaandeweg besefte hij, dat dit strenge asce-

tisme hem niet meer vrijheid bracht, dan zijn 

vroegere luxe leventje van wereldse genoe-

gens. Integendeel; hij zag dat de vrijheid van 

de mens is gelegen in het beoefenen van een 

leven van innerlijk en uiterlijk evenwicht. 

Hij noemde dit de MIDDENWEG. 

Toen hij dat begreep, ging de Buddha onder 

een grote banyanboom zitten en zwoer, dat hij 

de krachten, die de mensheid doen lijden zou 

overwinnen en bevrijding zou vinden. Hij 

werd zelf door deze krachten bestookt: angst, 

gehechtheid, hebzucht, haat, begoocheling, 

verleiding en twijfel. Hij liet ze echter met een 

open hart en een heldere geest over zich heen 

komen, totdat hij de diepten van het menselijk 

bewustzijn peilde en totdat hij de plek bereik-

te waar te midden van al deze onrust vrede 

heerste. 

Zo kwam hij tot verlichting en ontdekte hij 

Nirwana, dat het hart bevrijdt uit de verwar-

ring van de wereldse omstandigheden waarin 

wij gevangen zitten. Het besef van de waar-

heid, waarmee hij die nacht in aanraking 

kwam, ging zo diep, dat zijn leer de mensen 

over  geheel de wereld tot op de dag van van-

daag inspireert en verlicht. 

Woorden zijn niet de hoogste realiteit, even-

min als wat er door 

wordt uitgedrukt. 

Waarom? 

Omdat de 

hoogste 

realiteit een 

ervaring is, die 

niet kan worden 

verkregen door 

middel van 

termen, die er 

naar verwijzen. 

Pauwenveren duiden op het bestand zijn tegen alle vergiften, 

dat zijn alle verlokkingen van de wereld. 


