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Een bijzondere tijd
Op de valreep nog een nieuw boek van pastor Hans Stolp en
Margarete van den Brink. De bijzondere tijd waarin we leven,
zo luidt de titel. De grote tradities van Oost en West – het hin-
doeïsme, de Maya’s, het oude Egypte �n het christendom –
wezen al eeuwen geleden deze tijd aan als de tijd van de be-
slissende overgang van de gerichtheid op de materie naar ge-
richtheid op de geest. Volgens beide auteurs zullen we meer
dan ooit geconfronteerd worden met het vraagstuk van goed
en kwaad, zowel in het eigen innerlijk als op politiek en eco-
nomisch vlak. Stolp en Van den Brink spreken van een fasci-
nerende tijd, waarin we thans leven. Enerzijds zien we hoe
mensen bewuster en spiritueler worden, anderzijds zien we
een toename van geweld en gewetenloos handelen. In dat op-
zicht is het boek met het oog op de moord op Theo van Gogh,
hoogst actueel.

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de toename van
negatieve krachten in de wereld en in onze Nederlandse sa-
menleving. Een hoofdstuk om somber van te worden, maar het
boek biedt gelukkig meer perspectief dan slechts de vaststel-
ling van wat er allemaal mis is. Stolp en Van den Brink gaan
ook in op de betekenis van goed en kwaad en op de vraag wat
er in deze tijd in ons eigen innerlijk gebeurt. Ook komt de
vraag aan de orde wat onze tijd zo beslissend maakt. De au-
teurs stellen vast, dat in onze tijd de sluier langzaam weggeno-
men begint te worden, waarmee wordt bedoeld dat steeds
meer mensen in onze tijd op de een of andere manier ervaring-
en zullen opdoen met de geestelijke wereld, waarbij ook op
bijna-dood en premortale of postmortale ervaringen wordt ge-
wezen. Met dat laatste worden ervaringen bedoeld van mensen
die een overledene plotseling terugzien. Verder zijn er ook be-
richten over de verschijning van engelen en van Christus zelf.
Dit komt volgens hen zo vaak voor, dat we niet meer om het
voorkomen van zulke verschijningen heen kunnen. Hoewel
doorgaans in een euforiestemming over contacten met de
geestelijke wereld wordt gesproken, wordt in het boek terecht
gewezen op de donkere geestelijke wereld. Alice A. Bailey
sprak niet voor niets van astrale begoocheling. Bij het horen
van een stem uit de andere wereld, heeft het volgens Stolp en
Van den Brink zin je af te vragen, of dit een stem is vanuit de
lichtwereld of de geestelijke wereld. “Soms gebeurt het, dat
boodschappen uit de geestelijke wereld ertoe leiden, dat ie-
mand zichzelf wel heel belangrijk gaat vinden: je bent tóch
maar een kanaal voor de andere kant! Zo zijn er vele manieren
waarop boodschappen uit de geestelijke wereld ons ego kun-
nen opblazen.” Het is goed dat hier eens op gewezen wordt.

Engelenkrachten — Het boek staat ook stil bij de geboorte-
weeën van een nieuwe mensheid. Het toenemende duister in
onze tijd zou zijn te begrijpen vanuit een groter zicht op de
evolutie van de mens. “Dat duister is niet toevallig. Je zou het
donker, waar we in onze tijd mee te maken hebben wel kun-
nen zien als de geboorteweeën.” Verder wordt vastgesteld dat,
nu onze ik -ontwikkeling een bepaald punt bereikt heeft en ons
geestelijk Zelf in ons geboren wil worden, de oude dragende
engelenkrachten zich uit onze persoonlijkheid op een bepaalde
wijze terugtrekken. “Ze maken ruimte, opdat de innerlijke om-
wenteling zich kan voltrekken. Als mensen van onze tijd heb-
ben wij de opdracht die vroegere taken van de engelen-
krachten op ons te nemen en nu zélf harmonie te stichten tus-

sen ons voelen, ons willen en ons denken.” Het gevolg van die
innerlijke veranderingen is onder meer, dat de donkere krach-
ten toenemen, waarmee ook het geweld en de agressie ver-
klaard zouden kunnen worden“

Donkere krachten van het kwaad — De auteurs wijzen in hun
boeiende boek op de diepten van ons innerlijk, waarin geestelij-
ke wezens werken die we donkere krachten van het kwaad kun-
nen noemen. Hun wezen bestaat uit haat en agressie en de wil
stuk te maken en te vernietigen. Ieder mens op aarde draagt zul-
ke geestelijke wezens in zich, zelfs de meest zachtzinnige en
goedaardige mens. Tot nu toe werd de werkzaamheid van deze
wezens door de leidende engelenkrachten voor een groot deel in
ons toegedekt en tegengegaan. Doordat er in ons een innerlijke
deur is opengegaan en de hindernissen zijn weggenomen, dring-
en deze agressieve, destructieve wezens geleidelijk aan de ziel
en het lagere deel van ons ik, ons ego, binnen.

Hoewel die donkere krachten er altijd zijn geweest en wer-
ken zo lang de mensheid bestaat, treden ze in deze tijd breder
en meer onverhuld te voorschijn. Dat zal in de toekomst nog
sterker het geval zijn. Toch stellen Stolp en Van den Brink
vast, dat je die toenemende inwerking van de machten van het
donker ook anders kunt benoemen, namelijk als de drievou-
dige inwijdingsbeproeving die de machten van het donker
creëren en die ertoe leiden, dat het innerlijke Zelf als de
leidende kracht van ons wezen geboren wordt.

Rode draad in het boek is ten slotte, dat die donkere krach-
ten ons beproeven door middel van hun haat, agressie, onvrij-
heid en door het creëren van lijdenssituaties. Maar zij helpen
ons ook, door de benauwenis die door dit alles ontstaat, wak-
ker te worden en ons te realiseren, dat we ook nog andere
geestelijke krachten in ons hebben. Geestelijke krachten die
met het licht verbonden zijn en die het goede in onze vooruit-
gang beogen.

‘De bijzondere tijd waarin we leven’ is een goed gedocu-
menteerd en zeer leesbaar boek. De opsomming van al dat
negatiefs en donkere krachten die ons zouden belagen, geven
soms een wat onbehaaglijk gevoel. Wellicht is het de bedoeling
van de auteurs om wat tegenwicht te bieden aan de vele eufori-
sche verhalen over contacten met die andere wereld. Terecht
wijzen zij op die Geestelijke Krachten die met het licht verbon-
den zijn. We staan er volgens hen niet alleen voor. Ook al heb-
ben engelen zich op een bepaalde manier teruggetrokken, ze
blijven wel degelijk op ons betrokken. Daar vertrouw ik dan
maar op. Dat ondanks die donkerte er ook het Licht is waarop ik
mij kan richten, ook al is dat licht soms donker.
Hans Stolp/ Margarete van den Brink: De bijzondere tijd waarin we

leven. Door het donker naar het licht. Ankh - Hermes 2004-12-02

ISBN: 90 202 83.

* * *
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Het leven is een grote verrassing.

Waarom zou de dood niet een

nog grotere verrassing zijn?

Paracelsus

Van de eindredacteur

Namens de redactie allereerst ons excuus, als dit december-
nummer pas in januari 2005 bij u in de brievenbus zou vallen.
In verband hiermee zal de sluitingsdatum voor kopij voortaan
omkaderd worden:

En nu we het toch over kopij hebben…: in Reflectie bieden we
graag de ruimte aan ieder van onze leden en belangstellenden.
Vreest niet, elk passend artikel is welkom, niet alleen zoge-
naamde “geleerde” artikelen. Uw hart en uw visie kunnen im-
mers eveneens tot een mooi artikel leiden.

Abonnementen
Tijdens landelijke contacten is mij gebleken, dat nogal wat abon-
nees op ons vroegere tijdschrift VKVisie er overheen hebben gele-
zen dat een abonnement op Reflectie opnieuw opgegeven moet
worden. Om dit misverstand op te lossen, zullen we dit nummer
van Reflectie nog aan iedereen doen toekomen die (met de aan-

wezige adresgegevens) in ons oude bestand voorkomt.

Zonden, fouten en tekortkomingen
“Zonde bestaat niet”, zo luidt de titel van een artikel in dit
nummer. In onze V.K.Kerk bidden wij in het ‘confiteor’:
“…en vergeef ons al onze fouten…”. Verder gebruiken wij lie-
ver het begrip ‘tekortkomingen’ dan het begrip ‘zonde’, vanuit
een positief mens- én godsbeeld.

Zonder aan de integriteit van de schrijver(s) van het genoemde
artikel te willen komen, moet hier wél vermeld worden, dat
noch onze Kerk, noch de redactie achter dit artikel staan. Het
gaat ons wat vér te denken en te beweren, als mens, dat je
rechtstreeks doorgevingen ontvangt van meest verheven
Wezens, zoals Die in het artikel worden genoemd. Het lijkt
enigszins op een droom, die je achteraf naar eigen believen
kunt uitleggen. Maar dan gaat dat niet om meest verheven
Wezens, maar om onze onderbewuste wéns.

Toch wilden we u dat artikel niet onthouden.
We zijn benieuwd naar uw eventuele reacties.

De redactie wenst u ten slotte een

zegenrijk en spiritueel 2005.

Frits Moers, eindredacteur

* * *

Van de hoofdredacteur

Vrij-katholiek = geestelijke vrijheid

Lambert de Kwant

Of ik wel Vrij-Katholiek ben,
werd mij onlangs gevraagd. Ja,
ik behoor tot de VKK en kom
regelmatig in het fraaie kerkje
in Raalte, waar ik, evenals an-
dere aanwezigen, meehelp de
“geestelijke tempel te grond-
vesten.” Ik neem me steeds
voor de overige kerkgemeen-
ten te bezoeken, om er zo ach-
ter te komen wat er zoal leeft.
Het kwam er niet van, maar
het is een mooi voornemen
voor het nieuwe jaar.

Eén van de pluspunten van de VKK is, dat er geen dwang achter
je zit; geen pastoor of dominee die je min of meer verwijtend
vraagt waarom je er niet was. Ik was een tijdje geleden vier of
vijf weken niet in Raalte en het geeft me een heel vrij gevoel,
dat dit kan zonder dat de geestelijkheid achter m’n vodden zit.

Ik zou nu eigenlijk ter biecht moeten gaan, om te vertellen
wat ik al die zondagen wel deed. Ik zie het al voor me: een
VK-priester en ik in een biechtstoeltje! Dergelijke biechten
zijn in de VKK niet meer in zwang, al begrijp ik dat biechtge-
sprekken nog steeds mogelijk zijn. Toen ik pas RK was,
biechtte ik wel eens bij een nogal conservatieve priester die
sympathiseerde met Opus Deï, en ik biechtte nogal wat “hei-
melijke zonden” op. Tijdens één van die biechten raakte de
goede man wat geïrriteerd en riep vertwijfeld: “Man, wanneer
laat je het nu eens!” Ik kreeg toch een penitentie mee, om ver-
volgens weer de “fout” in te gaan. Later ontmoette ik een RK-
priester van wat vrijzinniger snit, die er alleen maar om kon
schateren, en volgens mij hadden ook m’n engelen op zulke
momenten de grootste lol! “Zonden bestaan niet”, zo luidt de
kop van een artikel in dit nummer. Hoe bestaat het, ze bestáán
niet. Niet zo verwonderlijk, dat deze snode, hardnekkige zon-
daar zich als een vis in het water voelt in de VKK.

Een van de redenen waarom ik Vrij-Katholiek werd, is de
geestelijke vrijheid binnen de VKK. Geen dogma, gehuwde
priesters en nu ook de mogelijkheid dat vrouwen priester wor-
den. Alsjeblieft! Geen dogma. Daar ben ik met mijn piëtis-
tische, bevindelijk gereformeerde achtergrond (zwarte kousen-
kerk) allergisch voor. Ik zie nog die sombere, granieten kop-
pen van die in het zwart geklede mannenbroeders, in wier
ogen ik nu een soort occulte renegaat ben, ook in de ogen van
de EO, waar ik ooit werkte. Volgend jaar interview ik de
“heks” Susan Smit. Brrrr…

In de tijd dat ik VKK’er ben, viel mij ook op in welk spiri-
tueel bont gezelschap ik mij bevind. Er zijn vele opvattingen
op spiritueel gebied en dat bevalt mij als interreligieus man
prima, zoals ik me ook thuis voel bij OHM, de Hindoe-
omroep. “God is één, maar Hij manifesteert zich op velerlei
wijzen”, zei een wijze Hindoe eens. Een opvatting die je ook
nogal eens binnen de VKK hoort.
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Sluitingsdatum kopij: 28 januari 2005

Als u nog niet uw abonnement hebt opgegeven, maar
dat wel zou willen, dan kunt u dat alsnog doen door een op-
gave aan het redactieadres (zie colofon) per post of e-mail.
Dit onder vermelding van uw naam, voorletter(s), m/v, en
uw volledige adresgegevens. Vanaf 2005 Nr 1 wordt het
tijdschrift dan nog slechts gestuurd naar de alsdan aang-
emelde abonnees.



Wat me ook aanspreekt, is dat er beweging is binnen de VKK.
Het bruist er en er gebeurt veel, zoals ook blijkt uit de rubriek
“Van de regionaris”. Ook de wijding tot bisschop, volgend
jaar, van Peter Olaf Baaij is een heuglijke gebeurtenis, waar-
mee de VKK een jonge, gedreven bisschop krijgt. In dit ver-
band wijs ik op het interview met hem, waarin hij onder meer
vertelt over de tocht die hij met zijn vrouw maakte langs het
katharenpad in Zuid-Frankrijk.

“De VKK heeft toekomst”, zei Peter Baaij eens op een ver-
gadering. Ben het volkomen met hem eens. We zouden alleen
iets meer aan onze PR moeten doen om de VKK bekender te
maken; vele zoekers zijn immers niet op de hoogte van het be-
staan van de VKK.

Toen mij werd gevraagd de redactie van het voormalige
tijdschrift VK-Visie op me te nemen, heb ik daaraan min of
meer de voorwaarde verbonden, dat die verscheidenheid ook
in het blad tot uiting zou komen, zoals dat in het eerste num-
mer van Reflectie duidelijk bleek. Binnen de redactie wordt
over een aantal zaken verschillend gedacht, maar via het “pol-
dermodel” komen we er altijd wel weer uit. Zo denken we ver-
schillend als het om ‘doorgevingen’, channelings, gaat. Er zijn
VKK’ers die regelmatig boeken lezen over channeling, maar
anderen vinden het maar onzin. Denk nu niet, dat ik alles voor
zoete koek slik als het gaat om de zoveelste man of vrouw die
aarstengel Michaël (behoort tot de top tien!), Jezus, Maria of
Maria Magdalena (scoort ook hoog) doorkrijgt.

Elders in dit blad schrijf ik in een recensie over een man
die eigenlijk een broertje dood had aan channelings en de krie-
bels kreeg, als er iemand met zo’n verhaal (hij is psychothera-
peut) bij hem over de vloer kwam. “En als een wezen uit de
andere wereld zo gezegd bij mij op de stoep staat, ga ik op
zoek naar logische inconsistenties. Ik creëer valkuilen en als
ze deze testen doorstaan, ben ik al iets meer bereid om te luis-
teren naar wat ze me te vertellen hebben. Maar ik ben degene
die het laatste woord in dezen heeft. Als datgene wat ze vertel-
len nietszeggend voor me is, doe ik er niets mee.”

We zullen de komende tijd steeds meer met het fenomeen
‘channeling’ te maken krijgen, van waaruit steeds meer men-
sen op de een of andere manier ervaringen zullen opdoen met
de geestelijke wereld. En dat zonder tussenkomst van een goe-
roe. Mensen worden nu eenmaal mondiger, ook in spiritueel
opzicht, zoals ook Leadbeater daar meerdere malen op wees.
Het zijn vooral ook mensen met een bijnadoodervaring, die
achter de sluier mochten blikken en terugkwamen met duide-
lijke boodschappen, alhoewel dat geen ‘channeling’ is.

Zoals in het vorige nummer al aangegeven, heeft u altijd
de gelegenheid een reactie te geven op een artikel. Zo ook op
een artikel dat over ‘channeling’ gaat.

In deze Reflectie licht ik er weer enkele artikelen uit.
Graag aandacht voor de nieuwe rubriek “Wetenswaardig-

heden uit de kerkgemeenten”. Een klus, waarin veel tijd gesto-
ken is door Hendrik S. de Bruin.

Ook onze hartelijke felicitatie aan de pas gewijde priester
Rien van Geet. In het met hem gevoerde interview stelt hij
o.a.: “…het zal erom gaan hoe wij de verschillen tussen het
mannelijke en vrouwelijke aspect een plaats geven (in het ce-
remoniële werk). Het moet een balans worden, een evenwich-
tig geheel. Het is heel boeiend om zo’n proces mee te maken
en in onze Kerk samen te zoeken naar dat evenwicht.”

Hoewel dit nummer pas ná de Kerst verschijnt, toch kerst-
overwegingen van bisschop Frank en priester Frits Moers,
maar beide artikelen strekken dan ook verder dan de afgeba-
kende kersttijd.

Johan Pameijer liet zich weer door zijn engel leiden om
voor Reflectie een artikel over engelen te schrijven.

Verder een opmerkelijk artikel van Ludwig de Vocht:
De oorverdovende stilte van de theologen. Theologen logen,
zong Fons Jansen ooit, maar ze houden zich net als veel
wetenschappers Oost-Indisch doof, als het o.a. gaat om zaken
als bijnadoodervaringen, waarover ze tijdens hun opleiding
nooit gehoord hebben. Dan bestaat zoiets dus ook niet. Oh,
wat zijn die theologen stil!

Ook Paul van Oyen is inmiddels geen onbekende meer.
Hij schreef het artikel “Eenheid in verscheidenheid”.

Eveneens in dit tweede nummer van Reflectie een keur aan
artikelen van zowel auteurs uit eigen kring als van daarbuiten.
Artikelen met uiteenlopende visies. Zo streven we er ook naar
iedere keer een gastcolumnist uit te nodigen, die vanuit zijn of
haar religieuze of spirituele visie over een bepaald thema
schrijft. In het volgende nummer schrijft Robert H. Persaud
een artikel “Gnosis en psychologie van het hindoeïsme”.
Hij schreef een boek over hindoeïsme en gnostiek.

Graag geef ik nog een mooie Kerstgedachte mee uit Een Cur-

sus in Wonderen: “In het duister kun jij niet zien en licht kun
jij niet maken. Je kunt duisternis maken en dan denken, dat je
daarin ziet, maar licht weerspiegelt leven en is daarom een
aspect van de schepping. Schepping en duisternis kunnen niet
tegelijk bestaan, maar licht en leven moeten wel samengaan,
omdat ze slechts verschillende aspecten van de schepping zijn.
Om te kunnen zien, moet je beseffen, dat licht zich in jou en
niet buiten je bevindt.

Ik wens u, ook namens de redactie, met deze Reflectie veel van
dit innerlijke Licht en inspiratie toe voor 2005.

Laat u, ten slotte, het blad zoveel mogelijk circuleren.
Nieuwe abonnees zijn nog steeds welkom!

* * *

Textielschilderij

van

Madelon van Oyen

de La Rive Box
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Het Enneagram, routekaart voor gelukkig zijn? gaat over het
pad van menselijke ontwikkeling, terug naar waar we vandaan
komen. We komen voort uit gelukzaligheid en kunnen er weer
in terugkomen, als we bereid zijn die weg te gaan. Dan is een
routekaart handig en nuttig. Het enneagram is een dergelijk
routekaart: al heel oud en sinds mensenheugenis beproefd. De
basisprincipes van het enneagram worden door Van Oyen op
heldere en toegankelijke wijze opnieuw uitgelegd. Met voor-
beelden toont hij aan, hoe het enneagram kan helpen een hel-
der begrip van een situatie te verkrijgen. Hoewel er veel
verklaringen zijn voor de oorsprong van het enneagram, noemt
Van Oyen het merkwaardig, dat niemand op het idee is geko-
men eens binnen de Vedische traditie een kijkje te nemen; wat
binnen die traditie over het enneagram bekend is. Het enneag-
ram is een grafische voorstelling van een drietal wetmatighe-
den: -de wet van eenheid; -de wet van drie en -de wet van
zeven. Deze drie wetten vormen tevens de basis van het hele
Vedische bestel. Ook merkwaardig vindt Van Oyen, dat wei-
nig onderzoek is gedaan naar de werkelijke informatiebron
van Gurdjieff, die deze kennis op originele wijze naar het
Westen heeft gebracht.

Het is bekend dat, als een idee of concept van de Soefi’s
afkomstig is, het waarschijnlijk is, dat een parallelle informatie
te vinden is binnen de Vedische traditie. Dit blijkt ook voor
het enneagram te gelden. Het voert te ver om hier nu uitvoerig
op in te gaan. In dit boek wordt in ieder geval een poging on-
dernomen om de lange lijn van de traditie van Zelfkennis,
waarvan het enneagram een onderdeel is, in stand te houden
en door te geven naar volgende generaties. Pluspunt is ook dat
Van Oyen de bijbelteksten niet alleen tot een levend begrip
weet te brengen, maar ook een verband legt met wijsheden uit
Oosterse tradities, zoals hij dat ook doet bij onder andere de
Bhagavad Gita. Een must voor zoekers op het spirituele pad.

Paul G. van Oyen: Het enneagram. Routekaart voor gelukkig zijn.

Conversion productions. 2004-12-01.ISBN 90-76392-30-7

De ‘Heidense’ Christus
Lang voor de komst van Christus geloofden de Egyptenaren
en andere oude volkeren in de komst van een Messias, een ma-
donna en haar kind, een maagdelijke geboorte en de incarnatie
van de geest in vlees. De oude christelijke Kerk nam deze
waarheden over als de kernpunten van het christelijke geloof,
maar miskende de oorsprong ervan. Wat ooit begonnen was
als een christelijke geloofsleer verwerd al gauw tot een door
rituelen gekenmerkt instituut, met ultraconservatieve kerklei-
ders aan het hoofd, die uitsluitend een letterlijke duiding van
deze oude verhalen accepteerde. Ex-priester en professor
Grieks en Nieuwe Testament, aan de Universiteit van Toronto,
is een internationaal bekende auteur over religieuze en ethi-
sche onderwerpen. Hij heeft een achttal boeken op zijn naam
staan en maakt programma’s voor radio en tv. Zijn nieuwe
boek ‘The Pagan Christ’ stond al kort na het verschijnen op de
bestsellerlijst. Het boek verscheen onder de titel De heidense

Christus. In zijn inleiding houdt Harpur zijn lezers voor dat ze
zullen ontdekken, dat de allegorische, spirituele en mythische
benadering van de Bijbel en het christelijke geloof – dat wil
zeggen, de waarachtige christelijke geest van vóór de machts-
overname van het formele christendom – alle raadsels van de
Schrift en het Christusverhaal beter oplost dan ieder andere.
De verhalen uit de Bijbel komen met een verbluffende fris-

heid, geloofwaardigheid en overtuigingskracht tot nieuw le-
ven. De “Heidense Christus” is een boek, dat eigenlijk door
alle geestelijken binnen de VKK gelezen zou moeten worden.
Harpur plaatst vraagtekens bij een ‘historische” Jezus, en hij is
daarin niet uniek, zoals hij ook toegeeft. Hij noemt het merk-
waardig, dat de ontkenning of onwetendheid met betrekking
tot Jezus’ vermeende bestaan groter lijkt te worden naarmate
we dichter in de buurt van zijn ‘tijd van leven’ komen. En om-
gekeerd, hoe verder we ervan verwijderd raken, des te groter
en hardnekkiger zijn de ‘bewijzen’ ervan, iets wat volgens
Harpur rechtstreeks indruist tegen het universele fenomeen
van geschiedschrijving. Harpur spreekt van een nieuwe kijk op
het geloof, dat ons de enorme relevantie van het Jezus-verhaal
en de persoon van Christus toont, voor het leven en de spiritu-
ele groei van iedere christen. Het helpt ons volgens hem te
ontsnappen aan de valse religiositeit, die aan de huidige idolen
cultus van een ‘persoonlijke’ Jezus ten grondslag ligt. Door
aan te tonen, dat Hij in zijn mythische betekenis volledig en
waarachtig is, en niet als een letterlijke Zoon van God, wordt
de enorme theologische krenking die het christendom de
meeste andere religies heeft aangedaan, vooral de islam en het
jodendom, niet slechts verzacht, zij wordt er zelfs volledig
door weggenomen. Hierin schuilt volgens Harpur een reusach-
tig potentieel voor wereldvrede, aangezien vrijwel elk conflict
op aarde momenteel een verborgen religieuze dimensie heeft.

Tom Harper: De ‘heidense’ Christus. Herontdekking van het

verborgen licht. Ankh-Hermes 2004-12-01 ISBN: 90 2020 8369 3
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Beiden kwamen dan ook tot de conclusie, dat dit alles wel heel
boeiend was, maar dat er niets belangrijks bij was. Na drie
maanden zetten ze dan ook een punt achter het experiment.
Jarenlang heeft Kenyon tijdens zijn werk op het gebied van
Transpersoonlijke Psychologie heel wat cliënten gehad die
channelden. Enkelen van hen voelden zich daarbij op hun ge-
mak, terwijl anderen er juist verward door raakten. “Mijn taak
als psychotherapeut bestond eruit mijn cliënten te helpen iets
zinnigs te ontdekken in hun transpersoonlijke geklets. Het col-
lectieve onderbewustzijn zit vol allerlei zaken. Daar wonen al-
lerlei psychologische entiteiten, net als er allerlei soorten
mensen in onze realiteit bestaan. Sommige van deze bezoekers
hebben het beste met ons voor, terwijl andere idioten zijn die
zich voordoen als spirituele wezens.”

Tom Kenyon stelt vast, dat steeds meer mensen, zowel
leken als professionals, channelen. Ook zegt hij, dat dit ge-
woon een aanwijzing is, dat wij als collectief steeds vaker
toegang krijgen tot onze psychologische en spirituele diepten.
Veel mensen hebben spirituele piekervaringen, waardoor hun
opvattingen over de wereld snel en radicaal veranderden. Hij
is dan ook van mening, dat we in de komende decennia steeds
vaker in dit soort psycho-spirituele crisis verzeild raken, wan-
neer de nieuwe mythe in onze collectieve geest aan de opper-
vlakte komt. Een van de taken die ieder die channelt heeft, is
het waardevolle scheiden van het waardeloze, datgene wat
verheffend is van wat gevaarlijk is. “Het feit dat de informatie
afkomstig is van gene zijde betekent niet, dat de boodschap
belangrijker is dan wat iemand jou op straat te vertellen heeft.
Het is zelfs zo, dat als iemand mij vertelt dat hij een bood-
schap heeft, ik argwanend wordt.”

Laat nu uitgerekend deze man, met veel weerstanden tegen
channelen, op een avond in Zürich Magdalena aan de lijn krij-
gen, ofwel “doorkrijgen”. Eerder al had hij samen met Virginia
Essene (zou dat haar echte naam zijn?) berichten van een ver-
lichte beschaving ontvangen, waarvan onlangs in het tempel-
complex in Memphis, Egypte, afbeeldingen zijn gevonden. (1)

Nu dus Maria Magdalena die hem begint te dicteren. Als
hij maanden later weer met een kritisch oog naar het manu-
script kijkt, vindt hij het in eerste instantie verschrikkelijk, dat
hij het zoveelste boek toevoegt aan de overvloed aan gechan-
nelde boeken. Hij komt echter tot de conclusie, dat dit materi-
aal op niets lijkt wat hij ooit gezien heeft. Magdalena biedt
technieken, die volgens hem van grote waarde kunnen zijn
voor hen die op zoek zijn naar diepere ervaringen op het ge-
bied van spirituele transformatie en voor hen die een Heilige
Relatie willen. Zelf heeft hij de methoden toegepast en weet
dat ze werken. Toch blijft hij met problemen zitten, omdat wat
hem door Magdalena verteld wordt, op geen enkele manier op
waarheid getest kan worden. “Er bestaan”, zo zegt hij “al zo-
veel versies van de Magdalena-legende, en het is allemaal zo
lang geleden, dat ik vermoed dat we nooit de waarheid te we-
ten zullen komen, objectief gezien, tenminste.”

Tom Kenyon realiseert zich, dat dit boek in sommige
kringen zeker tegenspraak zal oproepen. Toch is hij van
mening dat hij er juist aan deed dit manuscript in de openbaar-
heid te brengen. “Al leidt het er alleen maar toe, dat het ons
aanzet tot discussie over de verscheidene vragen die het
oproept, dan vind ik dat dit op zich al het bestaan van het boek
rechtvaardigt. Het is nu tenslotte de tijd, dat het totale chris-
tendom zijn miskenning van de vrouw herziet.”

Het is zijn kritische houding, eerlijkheid en twijfel, waarom ik
dit boek toch in deze rubriek wil vermelden, maar ook omdat
we hier een totaal ander beeld krijgen van Maria Magdalena, die
door Rome als een hoer werd neergezet. Het is ook even wen-
nen om juist haar over de Seks-Magie van Isis te horen spreken.

Zij beschrijft de alchemie die zij en Yeshua in praktijk
brachten. Het is de alchemie die hem voorbereidde op voorbe-
staan ná de dood, zodat hij zijn eindbestemming zou kunnen
realiseren en een spoor van licht te leggen door het domein
van de dood, een pad van licht, dat ieder van ons kan volgen.
Het is ook het verhaal van de vrouw Magdalena, die op ver-
zoek van Isis zelf, enkele van de diepste geheimen van de
Tempels vrijgeeft.

Een boek dat je op het puntje van je stoel leest, dat vragen
oproept, maar ook inspireert.
1.Tom Kenyon & Verginia Essene: Het Hatort – materiaal.

Berichten van een verlichte beschaving

Uitg. Petiet, 2002 ISBN 90-75636-42-3

2.Tom Kenyon & Judith Sion: Het Magdalena Manuscript. De

Alchemie van Horus en de Seks-Magie van Isis.

Uitg. Petiet, 2002 ISBN 90-75636-48-2

Een spirituele roman
Uitgeverij Petiet stuurde mij een boek, een spirituele roman,
die me meteen pakte. Vrij om te gaan, is een boek dat heel ge-
schikt is voor deze donkere maanden; dat je naar binnen voert.
Het is het verhaal van een ongelooflijke reis. Een verhaal, dat
ogenschijnlijk gaat over iemand anders, maar dat ook op de le-
zer betrekking kan hebben, op de zin van ons aller leven, naar
de essentie van je bestaan. “Vrij om te gaan” is het verhaal van
een man, die hiernaar op zoek gaat en ontdekt, dat de schep-
ping is gemaakt van bewustzijn. De zoektocht naar de zin van
het leven wordt daarmee een ontdekkingsreis in dimensies van
bewustzijn. Het is een reis met veel lagen van informatie die
we eigenlijk zelf al hebben ontdekt. Persoonlijk vind ik het een
juweeltje. Ton Müller is psycholoog/psychotherapeut. Daar-
naast is hij meditatie- en lightbodyleraar.
Tom Müller: Vrij om te gaan. Een reis in dimensies van bewustzijn.

Uitg. Petiet 2002. ISBN ± 90 /75636/41/5

Mareks Koffer
Zijn nieuwe boek Mareks Koffer - de magie van bewustzijn is
zojuist verschenen. Een haveloze koffer met dagboeken vormt
het begin van dit aangrijpende verhaal. Axel, die deze geeste-
lijke nalatenschap van zijn verdwenen vriend Marek erft, ver-
diept zich in de inhoud ervan. Hij beseft dat Mareks filosofi-
sche inzichten hem leiden naar de essentie van het bestaan.
Vanaf het moment dat hij besluit dit spoor te volgen, geven
onverwachte ontmoetingen een andere wending aan zijn leven.
Hierin durft hij zich steeds meer over te geven aan de stroom
van het hier en nu, en ontdekt hij dat alle bewustzijn één is.
‘Mareks Koffer’ is, volgens de uitgever, een boek voor vrij-
denkers en ieder die vrij wil leren denken. Ik kom hier een vol-
gende keer op terug. Het boek bevat met 95 oefeningen.
Ton Müller: Marek´s Koffer. De magie van bewustzijn.

Uitg. Petiet,. ISBN 90-75636-50-4

Nieuw licht op het enneagram
Paul van Oyen is inmiddels geen onbekende. Hij schreef en
vertaalde een groot aantal boeken, w.o. de Bhagavad-Gita, dat
elders in dit blad wordt besproken. Van Oyens nieuwe boek,
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Van de regionaris

+ Frank

Binnenland.
Het eerste volle jaar dat onze Kerk een eigen koers is gegaan, ligt
nu praktisch achter ons. Onder haar leden heerst de overtuiging
dat in 2003 inderdaad de juiste beslissing is genomen, ten aanzien
van vrouwen in het gewijde ambt. Zonder daar nadrukkelijk op te
wijzen, is het alsof de situatie nooit anders is geweest.

In breder verband wordt hieraan wel aandacht geschonken
in alle kerkgemeenten in het kader van het bewust worden en
verwoorden van onze missie en visie; daarin komen ook de be-
tekenis en de plaats van vrouwen in het ambt en het vrouwelij-
ke aspect aan de orde. De overwegingen en inzichten zullen
dan uiteindelijk tot uiting komen in onze geloofsleer en litur-
gie, en in onze presentatie. Het is een proces dat tijd vraagt,
alleen al omdat het besluit deze weg op te gaan toch mogelijk
wel wat anders is dan daadwerkelijk deze richting te gaan*).

Naar het toelaten van vrouwen is inmiddels de eerste uiterlijke
stap gezet, in het bijzonder – om het wat theologisch te verwoor-
den – tot het volledige, drievoudig apostolische ambt van diaken,
priester en bisschop. Op 3 oktober jl. werd in onze Kerk een
vrouw – Wies Kuiper – tot subdiaken gewijd; het betreft de inlei-
dende, voorbereidende orde tot de hogere wijdingen.

Daaraan zijn dit jaar in onze Kerk vele lagere wijdingen voor-
af gegaan; dertig wijdingen aan een twintigtal van onze leden, on-
der wie praktisch de helft vrouwen zijn! Daarnaast werd aan circa
tien leden het sacrament van het Vormsel toegediend.

In september dit jaar zijn, na een voorbereidingstijd van vele
maanden door de Raad van de Opleiding, de cursussen begon-
nen. Een verheugend groot aantal cursisten neemt eraan deel.
We hopen dat het Instituut voor Studie in een behoefte voorziet
en dat mede daardoor onze geestelijkheid een ‘degelijke’ oplei-
ding ontvangt en ook anderen stimuleert tot het opnemen van
verdere kennis en het verdiepen van de spirituele ervaring.

*) In dit verband interesseert het u misschien, dat in de Angli-
caanse Kerk na de tien jaar bestaande praktijk van priesterwij-
ding van vrouwen – niet zonder oppositie – veel gemoederen
worden beroerd over de wijding van vrouwen tot bisschop.

Hierover is door een werkgroep van het ‘Huis van de Bis-
schoppen’, onder voorzitterschap van een bisschop, onlangs, na
drie jaar er aan te hebben gewerkt, een rapport uitgebracht. De
tien leden tellende werkgroep bestaat voor de helft uit vrouwen.
Over het rapport wordt begin volgend jaar door de algemene sy-
node van The Church of England uitspraak verwacht.

Vrij-Katholiek buitenland
Over twee vrij-katholieke kerkprovincies zou ik u nog berich-

ten. De eerste betreft Zweden, waarover u zeer waarschijnlijk

al bent geïnformeerd: Zweden maakt nu ook deel uit van onze

Kerk waarvan mgr. Tom de voorzittend bisschop is. De tweede

betreft een zich jaren eerder afgescheiden Kerk in de USA, die

eveneens de beslissing heeft genomen de (hogere) wijdingen

ook voor vrouwen open te stellen.

De kerkprovincie Zweden
In de rubriek Biskopens spalt (kolom) van het Zweedse natio-

nale VKK blad ‘Communio’ van oktober 2004 stond onder-

staand bericht van mgr. Sten-Bertil Jakobson, regionaris,

weergegeven in een vrije vertaling met hulp van hemzelf en

van mgr. Tom.
Na jarenlange pogingen van mijn voorgangers en van mij-

zelf om veranderingen door te voeren ten aanzien van de posi-
tie van vrouwen in de Kerk, zijn die nu tot stand gekomen. Dit
betreft met name de wijding van vrouwen in de lagere en ho-
ger orden, wat in het bijzonder inhoudt: de mogelijkheid voor
vrouwen priester te zijn in onze Kerk.

Vorig jaar hebben wij in een brief aan de ABS, onder voor-
zitterschap van mgr. Ian Hooker, het voorstel ingediend om de
Provincies autonomie te verlenen om – binnen de grenzen van
de Kerkelijke Wetten (Code of Canons) – zich aan te passen
aan de lokale omstandigheden. (Hierbij stond natuurlijk in het

bijzonder de kerkelijke positie van vrouwen voor ogen, zoals

die in andere Kerken al geruime tijd bestond, met name in de

Lutherse Kerk; +F.). De leden van de VKK in Zweden ver-
langen dit vurig; het werd via de gemeenten verwoord in het
Centraal Kerkbestuur van onze Kerk. Het schriftelijk ingedien-
de voorstel heeft in geen enkel opzicht internationaal weer-
klank gekregen.

Sinds een nieuwe tak van de VKK tot stand kwam als ge-
volg van het scheppen van een nieuwe ABS, onder voorzitter-
schap van mgr. Tom Degenaars, kwam Zweden voor de keuze
aan welke zijde zij zou moeten staan. Gedurende het afgelopen
jaar zijn de meningen hierover uitgesproken binnen de ge-
meenten; en de gedachtewisseling over dit uiterst belangrijke
onderwerp is nog gaande. Daar verschillend werd gedacht
over hoe dit op internationaal niveau te behandelen, vreesde ik
een provinciale splitsing in twee delen; zulk een splitsing pro-
beerde ik zo lang als ik kon te vermijden. Toen het CKB haar
jaarlijkse vergadering hield, op 2 oktober jl., stemde de over-
grote meerderheid ervoor dat ik zou bedanken als lid van de
GES onder leiding van mgr. Ian. Na zorgvuldige overweging –
en na overleg met mijn gezin – besloot ik die aanbeveling te
volgen. Aldus bedankte ik op de 14e oktober als lid van die
ABS en op de 17e oktober aanvaardde ik de uitnodiging toe te
treden tot de ABS van mgr. Tom. Hierdoor kan mogelijk een
splitsing in onze Zweedse kerk ontstaan. Als dat onverhoopt
mocht gebeuren, hoop ik dat dit in een vriendelijke atmosfeer
zal kunnen gebeuren, zodat de weg openblijft voor een uitein-
delijke hereniging van alle vrij-katholieken, zowel binnen
Zweden als internationaal.

Welke verschillen, welke veranderingen wacht het CKB,
en de leden in het algemeen? Voorlopig geen. Behalve een
groeiend enthousiasme in de gemeenten! De toekomst bevat
nu nog onbekende beloften, maar wat vast staat: vrouwen kun-
nen nu worden gewijd in zowel de lagere als hogere orden. En
niet te vergeten, we blijven vrij-katholieken! Wij gebruiken
dezelfde Liturgie als altijd, dezelfde Beginselverklaring,
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dezelfde Code of Canons (met uitzondering van enkele recente
veranderingen, genomen door de GES door Ian, maar die niet
officieel zijn vastgelegd).

Onze Kerk, onder de verantwoordelijkheid van mgr. Tom

Degenaars, omvat nu officieel de volgende provincies en

kerkgemeenten:

� Vrij-Katholieke Kerk in Nederland;
� Vrij-Katholieke Kerk / Ecclesia Catholica Libera in België;
� Liberal Catholic Church in Canada;
� De vier Vrij-Katholieke kerkgemeenten in de USA;
� Liberal Catholic Church / Liberalkatolsk Kyrk in Zweden.

De Liberal Catholic Church International
Deze kleine Vrij-Katholiek Kerk, uitsluitend actief in de USA,
heeft zich in de jaren ’70 als onafhankelijke Kerk afgeschei-

den van de USA Kerkprovincie en wijkt in meerdere aspecten
af van onze Kerk, onder meer door het theosofische gedachte-
goed – voor de LCC en ons immers zeer bepalend – groten-
deels af te wijzen. Er is voorlopig onzerzijds geen reden en
geen basis om met haar in contact te treden. Onderstaand kort
persbericht, onlangs van haar uitgegaan, wil ik u toch niet ont-
houden; mogelijk is onze beslissing om het gewijde ambt ge-
heel open te stellen voor vrouwen mede aanleiding geweest tot
deze beslissing van de Amerikaanse vrij-katholieken.

“Vandaag, 11 november 2004, autoriseert de Algemene Bis-

schoppelijk Synode van de Liberal Catholic Church Internati-

onal de wijding van vrouwen in alle gewijde orden, inclusief

die van het priesterschap en het episcopaat, zonder enige

restrictie.”

* * *
*
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk:

� is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de
wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

� verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit theosofie
en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in het licht van
de voortgaande spirituele ontwikkeling van de mens;

� beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch, evenmin
stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde tot lidmaat-
schap;

� bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;

� richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is
welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige
Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht
lidmaatschap of geloof;

� laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en
geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de
overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei
van de mens niet mogelijk is;

� is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het begin
van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk, waardoor zij zich
verbonden weet met de historische Kerk aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen ce-
libaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-
soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar
levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-
weten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-
naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,
alsook op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben
of daarom vragen.

*

Adressen

Regionaris Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Mgr. F.R. den Outer. Diedenweg 29, 6703 GS Wageningen.

Vicaris-generaal

Mgr. P.O. Baaij. Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere.

Centraal Kerkbestuur

Secr.: Evenaar 270, 1338 NW Almere-Buiten.

Clericale Synode

Secr.: Bever 3, 1273 GZ Huizen.

Web-site VKK-NL: www.vkkerk.org

Adressen kerkgemeenten in Nederland

Amersfoort

Kerk van Onze Lieve Vrouw, Steven van der Hagenlaan 3,.

Secr.: Horstpad 9, 3871 JN Hoevelaken.

Amsterdam

St. Gabriëlskerk, Deurloostraat 17.

Secr.: Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere.

Arnhem

Kerk van Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen,

Cattepoelseweg/Wagnerlaan.

Secr.: Vogelzang 16, 6662 VW Elst.

Den Haag

St. Albaanskerk, Rietzangerlaan 2a.

Secr.: Van Beuningenstraat 53, 2582 KK Den Haag.

Haarlem

St. Raphaëlskerk, Popellaan 1, Bloemendaal.

Secr.: Gasthuislaan 112, 2013 TD Haarlem.

Naarden

Kerk van de H.Michaël en alle Engelen, Meentweg 9.

Secr.: Schaepmanlaan 6, 4102 BX Culemborg.

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.

Secr. (tijd.): Hottenvoortsweg 10, 8105 RX Luttenberg.

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.

Secr.: Jan Steenstraat 25, 3117 TB Schiedam.

Utrecht

St. Maartenskapel, Herenstraat 27.

Secr.: Evenaar 270, 1338 NW Almere-Buiten.

Zwolle

St. Michaëlskerk, Enkstraat 44.

Secr.: Izak Osstraat 5, 8017 DP Zwolle.

Boekennieuws

Lambèrt de Kwant

Een bijzonder dagtekst
Aandacht voor de dagteksten voor 2005, zoals die werden sa-
mengesteld uit toespraken van mysticus en leraar, Omraam
Mikhaël Aïvanhov, over wie ik al eerder schreef. Een aanra-
der! Ik bezit al enkele jaargangen en heb de ervaring dat elke
dag een tekst bevat waarmee je de dag in kunt, ofwel de dag
aan kunt. Ik sla de dagtekst open van 30 januari, en… laat die
nu precies betrekking hebben op wat Ervin László cs zeggen:

“De mens, een microkosmos die de spiegel is van de ma-
crokosmos, is de bewaarder van het totale kosmische geheu-
gen. Hij bezit de archieven van het universum, de archieven
die in de levensboom symbolisch worden voorgesteld door de
sephirah Daäth, de kennis. Daäth is de oorspronkelijke mate-
rie, de oermaterie, waarover God bij het begin van de schep-
ping zijn adem blies om haar vruchtbaar te maken. Juist omdar
zij de substantie van de Schepping is, is de materie in staat om
deze herinnering te dragen. En de geest maakt die herinnering
wakker door de materie te beroeren, zoals een zuchtje wind de
snaren van de eolusharp doet trillen. Enkel de stilte in ons
schept de voorwaarden waaronder deze oorspronkelijke herin-
nering in ons wakker wordt.`

Zo biedt elke dag een tekst, waarmee je dag weer door
kunt, zo is mij ervaring.
Omraam Mikhaël Aïvanhov: Dagteksten. Uitg. Prosveta, 2003.

ISBN 1571-2524. Tel.033-25345575

Een alternatieve visie op menselijke zingeving.
Gabriël Spileers is bij onze zuiderburen geen onbekende en
was daar vaak op de buis te zien. Hij studeerde godsdienst-
wetenschappen en bestudeerde meer dan veertig jaar paranor-
male fenomenen en hun verband met wetenschap, filosofie en
religie. Dertig jaar geleden stichtte hij de werkgroep de Braid-
kring ter bevordering van de kennis van deze verschijnselen en
publiceerde een boek over hypnose.

In zijn dit jaar verschenen boek Niet te geloven, wel te be-

grijpen, een rationele en alternatieve visie op de menselijke

zingeving, toont Spileers zich een geestdriftige pleitbezorger
voor een fundamentele, menselijke zingeving. Zo worden pa-
ranormale fenomenen, voortbestaan na de dood, bijnadooder-
varingen, reïncarnatie, godsbegrip, holisme, en esoterie
behandeld. Opmerkelijk voor een godsdienstwetenschapper.

Het gaat hier niet om abstracte kennis alleen, maar om een
doorleefd inzicht met een uitgesproken visie. Spileers is spiri-
tueel ingesteld, noemt zich paranormaal en heeft van binnenuit
een levenslange studie verricht naar deze fenomenen, maar
koppelt dit alles aan een logische redenering.

Met zijn boek legt Spileers de basis voor een nieuw denk-
en, zoals dat ook door Lászó cs wordt verdedigd. Een basis
voor een nieuw denken van de 21e eeuw, met een ruime en
fundamentele visie die het klassieke denkpatroon overstijgt.

In zijn inleiding wijst Spileers op de vele fenomenen die in
zijn boek aan de orde komen, fenomenen die absoluut niet
gangbaar zijn en op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken met

de wetenschap. Hij noemt zichzelf een vrijzinnig sacralist, wat
erop neer komt, dat hij het sacrale op een vrije, niet dogmati-
sche wijze wil onderzoeken. Dus niet op gezag van Kerk of
paus of wie dan ook. “Ik stel voorop dat het ‘heilige’ onder-
zocht kan worden door experimenten op het vlak van reïncar-
natie, contact met overledenen en bijna-doodervaringen.”

Zijn hele leven heeft hij ook als spreker ervaren, dat som-
migen het paranormale niet willen aanvaarden als een geestes-
wetenschap. Zo vroeg men hem tijdens een debat met het
Humanistisch Verbond, of hij nog in kaboutertjes gelooft.

Spileers prijst zich gelukkig, dat “we tegenwoordig alles kun-
nen onderzoeken, zonder op de brandstapel terecht te komen.
Voor het ‘vuur’ waarmee wetenschappelijke fundamentalisten al-
les willen verbranden, hebben wij geen angst. We verwarmen ons
alleen aan het enthousiasme van het vrije onderzoek.” Spileers
gaat de polemiek niet uit de weg en daagt zijn tegenstanders
regelmatig uit.

Een dikke pil, dit boek, 440 bladzijden, maar wel heel lees-
baar en informatief, al zijn vele feiten die hij noemt bekend en
door anderen beschreven. Soms draaft deze gedreven man ook
wat door, maar kennelijk is dat nodig om een paradigmaveran-
dering op gang te helpen brengen.
Gabriël Spileers. Niet te geloven, wel te begrijpen. Een rationele

en alternatieve visie op menselijke zingeving.

Mens en Cultuur, Gent 2004.

Hoe een skepticus een doorgeving kreeg.
Hoewel doorgevingen ook binnen onze redactie niet onomstre-
den zijn, zijn er binnen de VKK ook leden en bezoekers die
zich hiermee bezighouden en erover lezen. Wel ben ik van
mening, dat een kritische houding geboden is.

Ik werd geattendeerd op twee bijzondere boeken van een
man die zelf heel kritisch was over gechannelde informatie.
Hij vindt channelen maar een twijfelachtige bezigheid. Tom
Kenyon is musicus, wetenschapper, schrijver en psychothera-
peut. “In onze psyche”, zegt hij “ zijn stromingen, waarin een
mengelmoes van dingen voorkomen, soms interessante, soms
waardeloos, maar soms ook volkomen vreemd. Soms wordt er
in het channeling-net iets onomstotelijk waardevols ontvan-
gen, maar vaak is dat vermengd met een heleboel rotzooi.”

Eind jaren zeventig had hij zijn eerste ervaring met chan-
nelen. Een vriend van hem was medisch onderzoeker aan de
Universiteit van Duke. Ze deden een aantal informele onder-
zoeken naar dit verschijnsel. Aangezien hij in zijn psychothe-
rapiepraktijk van hypnose gebruik maakte, besloten ze te
kijken naar wat hij zou ‘doorkrijgen’, wanneer hij onder hyp-
nose was. De eerste de beste avond maakten ze contact met
een reusachtige intelligentie, die ze eufemistisch “Grote Vent”
noemden. Grote Vent gebruikte een verheven taal, typererend
voor gechannelde entiteiten of intelligenties. Hij had het over
mogelijke aardeveranderingen en over het feit dat alles in het
universum met elkaar verbonden is. Geen opmerkelijk gege-
ven dus, want dit roepen ze allemaal!
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Paul van Oyen:
Gîtâ; deel I – een vertolking met

commentaar. Conversion Productions

(zie ook Evangelie van Markus – een vertolking met commen-

taar. Een boeiend commentaar op het Marcus Evangelie, re-

censie in Reflectie , nr 1-2, jaargag 1; p37-8)

De Bhagavad Gîtâ geeft de gesprekken weer tussen Krisna en
Arjuna (temidden van een dramatische, grote familiestrijd!).
En in die gesprekken gaat het over de drie paden: dat van ken-
nis (jnâ), hechteloos handelen (karma) en toewijding tot God.

Krishna, de Heer, wordt beschouwd als een van de Visnu -
of Gods openbaringen of avatâra’s.

De boekbespreking gaat over een ambitieus project: alle
verzen van de Bhagavad Gîtâ weergeven en voorzien van
commentaar. Het eerste van de drie delen is zojuist verschenen
en omvat de hoofdstukken of ‘boeken’ 1 t/m 6; dat is ongeveer
een derde van de in totaal ca 700 verzen tellende Gîtâ.

De verzen worden (in vertaling van de auteur?) elk eerst
weergegeven en dan geïnterpreteerd en van commentaar voor-
zien. Ontelbaar zijn de studies over deze Indiase ‘heilige
schrift’; de vele mogelijke wijzen waarop de woorden en de
tekst zijn te interpreteren zijn hiertoe aanleiding. Dat is dan
ook in de loop van de tijd gebeurd, zowel door klassieke als
moderne Hindoe en Westerse commentatoren. Een samenvat-
ting van de verschillende interpretaties is zelfs te boek gesteld.
In ons land volgden op de eerste 2 in het begin van de vorige
eeuw, andere uitgaven van de Gîtâ, 3/4

Waarom nu dan nóg een commentaar?
Het bijzondere is, dat het huidige boek werd samengesteld uit
commentaren op elke versregel, tot stand gekomen in groeps-
verband. Een groep van een vijftal (?) geïnteresseerden zijn
vele avonden bijeengekomen, onder leiding van de Westerse
auteur Paul van Oyen, die zich verdiept heeft in, en zich steeds
bezig houdt met, de Indiase Advaita Vedânta (één van de drie
filosofisch-theologische systemen in de Vedanta die ook de
Oepanishaden omvat). Te bedenken, dat de Gita (ca 200 v.
Chr.) als interpretatie geldt van de veel oudere Advaita
Vedânta. Vaak betrekt hij, de auteur, wat Sankara (of Shank-
ara of Sankaracarya – in de 8e eeuw) over de verzen heeft ge-
schreven. Sankara wordt immers beschouwd als de grote,
gezaghebbende commentator van deze stroming, maar beter
gezegd: de meest invloedrijke denker van gehele geschiedenis
van de Indiase religie. We zouden hem kunnen zien als de
“Indiase Augustinus”, die grootste en meest invloedrijke
denker( 4e/5e eeuw) van de gehele geschiedenis van het
Chrístendom. Sankara’s commentaar zou terecht niet mogen
ontbreken in een werk dat in goede handen is van een gestu-
deerde in de Vedânta.

Bovenstaande informatie over de oud-Indiase heilige ge-
schriften mis ik eigenlijk enigszins in het huidige boek. Ook
een wat uitgebreidere inleiding tot de Gîtâ zelf zou mij wel-
kom zijn. 5 Het boek is nu dan ook meer toegankelijk voor de
al half-ingewijden onder ons in het Indiase denken (al wordt
dat gemakkelijker gemaakt door Sanskriet woorden en namen
grotendeels te vermijden of vertaald weer te geven, in tegen-
stelling tot de opzet bij andere werken).

Het zou verder interessant zijn, wanneer de parallellen tussen
het Indiase en christelijke denken, tussen Krishna en Christus
(ook in India gezien als een avatâra van God!), wat meer aan-
dacht krijgt in de commentaren. Maar dit is onderwerp van een
mogelijk volgend boek van Paul van Oyen! Wel schrijft hij in
de inleiding (op p. 14):

Krishna’s boodschap is opgetekend in de Bhagavad Gîtâ,
Christus’ boodschap in de Evangeliën. Zowel Krishna als

Christus hameren op het alomvattende belang om de sturende

hand van de Heer weer in alles te ontwaren. Zij hameren op

het wezenlijke belang om God te dienen en niet de begrenzing-

en en benepenheid van welk ego dan ook. Zij hameren op het

belang van menselijkheid en op het belang van menselijke ont-

wikkeling. Muziek, dans, toneel, wetenschap, studie van de ge-

schriften, bidden, meditatie, contemplatie en reflectie en

rituele eredienst zijn hierbij onontbeerlijk.

De Vedanta, en daarmee ook de Bhagavad Gîtâ, is geba-
seerd op de aloude wijsheidtraditie, waaruit ook de vrij-katho-
lieke leer put. Bestudering daarvan in deze ‘vertolking met
(collectief) commentaar’ kan een soort feest der herkenning
worden, maar ook, door de andere en eigentijdse invalshoek en
beschouwingen, een inspiratie geven tot verdere bewustwor-
ding en spirituele ontwikkeling van ons bestaan in dit leven.

+ Frank den Outer

Enkele publicaties over de Gîtâ:

1. R.B Minor, The Bhagawad Gîtâ, 1982

2. Studiën in de Bhagawad G�tâ, ‘de Droomer’, 1904,

Theosofische Uitgevers Mij, Amsterdam. Zonder citaten;

3. J.A. Blok, Bhagavad Gîtâ, 1955, Kluwer, Deventer.

Commentaar met citaten.

4. De Bhagavad Gita zoals ze is, 1965, Stichting International Society

for Krishna Consciousness (beter bekend onder Hara Krishna (op

straat dansende en -mantram- zingende jongeren).

5. Een kleine toelichting: Bhagavad Gîtâ bestaat uit 18 boeken, met

in totaal ca. 700 verzen; het betreft hier deel 1 (1-6).

De delen II (7-12) en III (13-18) volgen.

De zes boeken (in de benaming van de auteur) zijn: over wanhoop

(deel I); beheersing van het denken; de weg van handeling; de disci-

pline van zelfkennis; de weg van loslaten en zelfbeheersing en

meditatie. Opvallend is, dat reïncarnatie en de vele levens van de

mens veel ter sprake komen in de Gîta, in tegenstelling tot de

Evangeliën, waarin hoogstens een bedekte verwijzing hiernaar

voorkomt. De VKK belijdt openlijk haar geloof in reïncarnatie.

Bhagawad Gitâ

Textielschilderij van

Madelon van Oyen de

La Rive Box
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“Spirituele groei werkt langs
heel verschillende sporen”

Interview met Rien van Geet, een nieuwe priester in de kerkgemeente Arnhem

We zullen het nooit zeker weten, maar Rien
van Geet (65) is er zelf van overtuigd, dat
zijn grootouders vanuit de ongeziene wereld
goedkeurend neerkeken op hun kleinzoon,
toen deze op 20 november de priesterwij-
ding ontving. Immers, als vijfjarig jochie
stond Rien al op een stoel een preek te hou-
den waar alleen zijn zusje van drie braaf
naar luisterde. En ging hij in zijn jeugdjaren
al niet zeer gemotiveerd met zijn uit Tholen
afkomstige opa en oma naar de kerk, soms
wel twee keer op zondag? Dat het er in die
dagen streng aan toe ging in hervormde
kringen in het Zeeuwse, hinderde de jonge
Rien niet.

Zijn spirituele groei heeft in de achter
hem liggende jaren veel omzwervingen ge-
kend. ‘Zoiets verloopt langs allerlei sporen’,
zegt hij, als hij thee inschenkt in zijn flat in
Arnhem-Zuid. ‘Toch, als ik naar het verle-
den kijk, heeft het schijnbaar onontkoombaar tot dit priester-
schap geleid. Ik heb lang getwijfeld, ik wist niet of ik het
wilde; en wat belangrijker was: of ik het kón, priester zijn.

Vergeet niet, ik was negentien toen ik met de Vrij-Katholie-
ke Kerk in aanraking kwam. En ik kom al meer dan 25 jaar in
de Arnhemse kerk. De uiteindelijke stap om daadwerkelijk de
opleiding te gaan volgen en ten slotte de lagere en de twee ho-
gere wijdingen te ontvangen, is niet eens zo lang geleden gezet’.

Rien van Geet heeft, zoals elk mens in zijn tienerjaren, ge-
twijfeld aan alles wat met God en geloof te maken had. ‘Zo
vanzelfsprekend het voor mij was om als kind naar de kerk te
gaan en zo fijn als ik het vond om de sobere diensten bij te
wonen – zo vreemd en raadselachtig werd het geloof voor mij
toen ik in de puberteit kwam. Ik had een heel ander beeld van
God en van de mensen, van leven en dood en van schuld en
boete dan datgene wat ik altijd in de kerk had horen vertellen.
Enerzijds beschouwde ik God als de Bron van Liefde, maar je
hoorde alleen maar over zonde en boete. Vergeving was wel
mogelijk, maar schuldgevoelens hadden de overhand. Daar
kon ik geen kant mee uit’.

Koortsachtig op de fiets
Een keerpunt voor Rien van Geet was de ontmoeting met Wim
Hagens. Hij was 19 jaar en leerde Hagens kennen via de pad-
vinderij in Utrecht. ‘Een merkwaardige man, die opvattingen
had die mij gelijktijdig vreemd, maar toch ook bevrijdend en
vertrouwd voorkwamen. Hij bleek priester in de Vrij-Katholie-
ke Kerk te zijn. Ik zou op een avond bij hem langs gaan om
over het geloof te praten. Maar ik moest de afspraak afzeggen,
want ik had twee en veertig graden koorts en voelde mij be-

roerd. ‘Toch komen’, zei Hagens onver-
stoorbaar. ‘Het gaat wel over tegen de tijd
dat je hier bent.’

Rien stapte op de fiets en reed door
Utrecht. ‘Gek genoeg was ik inderdaad niet
ziek meer toen ik aanbelde. Het werd een
heel interessant gesprek, maar toch merk-
waardig allemaal. Het resulteerde erin dat ik
op een zondag in Naarden naar de Vrij-Kat-
holieke kerk ben gegaan.’

Voor iemand die in zijn jeugd gewend
was geraakt aan kerkdiensten in een sober
strak regime met preek en psalmen, was de
dienst in Naarden een feestelijk soort thuis-
komen. Engelen, wierook, orgelspel, een
mooie hoogkerkelijke dienst, het geheel
maakte diepe indruk op Rien van Geet.

Er was ook een jonge misdienaar in de
kerk in Naarden. Zijn naam was Edmund
Huster. Het zal niemand verbazen dat Rien

door de jaren heen altijd een bijzondere band met Edmund
heeft gehouden. (Na Edmunds overlijden ontving hij onder an-
dere het priesterkruis en de reiskelk van Edmund. Alleen al het
in de hand nemen van dit priesterkruis maakt bij Rien bijzon-
dere gevoelens los.)

Die kerkdienst in Naarden bleek een keerpunt te zijn in de
spirituele zoektocht. De dag daarna kocht Rien in een winkel
met tweedehands boeken het boek over de Chakra’s van Char-
les Webster Leadbeater. Wat daarin stond, opende Riens ogen.
‘Het was of ik antwoord kreeg op al die vragen waar ik al zo
lang mee worstelde. Ik kreeg een andere kijk op het leven, hier
en hierna. Toen ik daarna het boek ‘De wetenschap der Sacra-
menten’ las en ook diverse boeken van Annie Besant, vielen
de dingen als ‘t ware op hun plaats.

Ik voelde mij aangetrokken tot ceremonieel werk, en in de
Vrijmetselarij vond ik daar veel van terug. Vijf en twintig jaar
was ik lid van de vrijmetselaarsloge. Je krijgt ‘t daar in de loop
der jaren aardig druk mee. Je hebt weinig tijd voor iets anders
of om uit te kijken naar andere inspiratiebronnen. Tijd dus om
ruimte te maken voor nieuwe ervaringen. Inmiddels was ik
getrouwd en we hadden een zoon. Ik kon nu meer tijd en aan-
dacht aan mijn gezin besteden’.

Al die jaren was Rien van Geet wel een trouw bezoeker
van de Vrij-Katholieke kerk in Arnhem, waar hij inmiddels
was gaan wonen. Lid worden van de VKK ging hem nog te
ver. ‘Je verbindt je aan iets en vervolgens ga je aan zo’n ge-
bouw werken, het dak repareren of goten schoonmaken, of je
met organisatorische zaken bemoeien; dat soort dingen. Daar
was het mij niet direct om begonnen’.

>>
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Schitterende plek
Van Geet zegt er meteen bij, dat hij het mooie kerkgebouw op
de heuvel in Arnhem een schitterende plek vindt. ‘Als je daar
zit, ga je als het ware vanzelf wel geloven...’

Hij legde zich vervolgens toe op de spirituele aspecten van
reiki. Zijn leerproces hierin beschouwt hij als belangrijke in-
wijdingen. Hij is nu reikimaster.

In 1998 zat hij echt in een dip. Hij miste na de Vrijmetsela-
rij nog altijd de aansluiting bij een nieuwe inspiratiebron.

Maar toen hij op een dag thuis wat spullen aan het oprui-
men was, kreeg hij een oud exemplaar van de Beginselverkla-
ring van de VKK onder ogen. Door het opnieuw lezen ervan
ging voor hem een toch zo voor de hand liggende deur open.
‘Ik wist waar ik moest zijn. Ik heb Frank den Outer opgebeld.
We hebben gesproken over toelating als lid van de Kerk. Dat
is in augustus 1998 gebeurd. Bij het verlaten van het kerkge-
bouw, na de dienst, nam ik twee folders mee. Een ging over de
Kings’ Week in Naarden. De andere over de cursus ‘Gouden
Licht’ in Den Haag.

De Kings’ Week was een prachtige ervaring. Het begon er
al mee dat ik vanuit Arnhem de tocht naar Naarden helemaal
op de fiets aflegde. Al fietsend kwam ik langs een aantal voor
mij kenmerkende punten in het traject, waardoor ik eigenlijk
mijn hele spirituele pad bewust opnieuw heb afgelegd. Ik reed
door Utrecht waar ik dat eerste gesprek met Wim Hagens heb
gehad, door Hilversum waar ik ook heb gewerkt en gewoond.
En in Naarden ging er weer een wereld voor mij open. Boven
de Garden of Rememberance bij de kerk zag ik drie buizerds
zweven. Zij leken mij als het ware te verwelkomen. Later, in
Canada, waar ik drie weken heb vertoefd bij een groep Cree
Indianen, werd mij verteld dat de adelaar je de weg wijst; de
boodschapper van de Goden is. Ik zag het als een teken dat ik
op het goede spoor was, daar in Naarden. Het is allemaal wel
heel intensief wat je dan meemaakt. Er kwamen veel emoties
los en de tranen trouwens ook’.

Hij werd er zich toen ook van bewust dat hij wilde werken
als altaardienaar. Op 15 december 1998 werd hij in het hoog-
koor toegelaten. Zonder het precies te beseffen, werd dit het be-
gin van een reeks inwijdingen. Rien wilde zoals hij het zegt:
‘alleen maar dienstbaar zijn aan het altaar’. Water en wijn klaar-
zetten, kaarsen aansteken, wierook verzorgen. Verder niets.

‘Maar bisschop Philip belde mij op. Hij wilde mij de kler-
kwijding geven. Daar schrok ik van. Wil ik dat wel? Maar ik
kon niet iets bedenken waarom ik het niet zou willen. Het werd
mij aangeboden, een cadeau laat je toch niet ingepakt staan.

Daarna begon er van alles te gebeuren. Ik werd als het
ware in mijn kraag gepakt en ik moest aan de gang. Telkens
dacht ik: tjee, weer een stap verder. Ben ik daar wel aan toe?
Maar ik voelde mij er ook steeds meer mee verbonden. Ik heb
in Den Haag de bijeenkomsten van ‘Het Gouden Licht’ ge-
volgd. Het was een mooi en intens gebeuren. Veel uitwisseling
van ervaringen en contacten. Ik zeg je eerlijk, het is nog steeds
voor mij een groot verdriet dat het niet goed is gegaan met de
eenheid binnen onze Kerk. Daarom heb ik er alles aan willen
doen om de breuk niet te laten plaatsvinden. Toen de breuk er
wel kwam, was het allemaal moeilijk en verdrietig’.

Pijn en inzicht
Intussen was Rien in de cruciale fase gekomen van hogere
wijdingen. Er was al een datum vastgesteld voor de diakenwij-

ding. Maar de crisis in de Nederlandse kerkprovincie stond
niet toe, dat er dergelijke wijdingen zouden worden gegeven.
Het was voor alle betrokkenen een periode van pijn en ook van
groeiend inzicht. Rien zelf nam in de zomer van 2003 een
time-out. Hij stond opnieuw in tweestrijd. Door alle onrust
was er veel twijfel. Het beeld van de strenge dominee van
vroeger dook weer op. Moest Rien diaken en mogelijk later
priester worden en de mensen gaan vertellen over goed en
kwaad en over hoe zij moeten leven? Een dienst doen in de
gemeente dat gepreek houden...?

Op een vrijdagmiddag ging hij naar de kerk in Arnhem,
stak de kaarsen aan bij het Mariabeeld, legde de knielkussens
naast elkaar in het hoogkoor en ging op de grond liggen, vast
besloten er niet meer vandaan te gaan voor hij zou weten en
ervaren wat hij moest doen.

Toen hij na twee uur opstond, wist hij dat hij in staat zou
zijn het eventuele priesterschap op zich te nemen. Er was sprake
van een nieuwe heelheid. De diakenwijding vond plaats op 11
januari 2004. De datum voor de priesterwijding werd al spoedig
daarna vastgesteld, 20 november 2004 in de kerk in Naarden.

‘Het is indrukwekkend geweest om te ervaren hoe je in die
laatste fase voor de priesterwijding wordt voorbereid. Niet al-
leen door mensen die je leren hoe je moet celebreren, maar door
schijnbaar toevallige omstandigheden. Ik vertelde al over het
priesterkruis en de reiskelk van Edmund Huster. Maar er is nog
iets bijzonders gebeurd. Via via ben ik in bezit gekomen van een
priesterkelk die eigendom is geweest van een aalmoezenier van
het Canadese leger die, na geland te zijn in Italië met zijn regi-
ment in de slag bij Arnhem belandde. Deze Captain Derwent
Owen van het Royal Canadian Westminster Regiment heeft zijn
kelk aan een predikant in Drenthe geschon- ken en uit de nala-
tenschap van diens familie kwam die kelk bij mij. Uitgerekend
in Arnhem, waar in de oorlogsjaren zoveel is gebeurd, ga ik die
kelk nu weer gebruiken! Toen ik de kelk in ontvangst nam, was
hij oud en groen uitgeslagen. Maar hij is opnieuw verguld en ge-
wijd. Een kostbaar geschenk, voor mij hét symbool van bevrij-
ding; waardig om de communie mee uit te reiken.’

De band met Canada blijft trouwens bestaan. Afgelopen
oktober verbleef Rien, zoals gezegd, enkele weken in een Ca-
nadese plaats met de veelzeggende naam Hope, ongeveer hon-
derd kilometer oostelijk van Vancouver. Het was een soort
retraite, een meditatieve reis. Hij verbleef bij de Cree Indianen
en leerde van hen hoe mens en natuur één kunnen zijn.

‘Ik heb een rituaal meegemaakt waarbij je leert afstand te
doen van alles wat je in het verleden nog niet goed hebt afge-
handeld. Pas als je die fase van afhandelen hebt afgesloten,
ben je fysiek en mentaal schoon en kun je aan iets nieuws be-
ginnen. Eigenlijk was dat nieuwe al begonnen, maar het kwam
daarmee in een bepaalde bedding. Van die indianen heb ik er-
varen hoe belangrijk het is Moeder Aarde te eren en in ere te
houden. Het vrouwelijke aspect in de Schepping is daar heel
sterk aanwezig. Hoewel wij hieraan in onze Kerk ook aan-
dacht geven, middels onze verering van Onze Lieve Vrouwe,
zou ik toch willen dat er meer elementen hiervan in de H. Mis
zouden worden opgenomen. Tot nu toe is dat uitsluitend in de
Meditatie op de Wijsheid of de Mariawijding te vinden. Dat nu
in onze Kerk vrouwen steeds meer een gelijkwaardige plaats
gaan innemen in het ceremoniële werk vind ik goed, maar het
zal er om gaan hoe wij de verschillen tussen het mannelijke en
vrouwelijke aspect een plaats geven. Die zijn namelijk naar
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noten – zelf ook al gehersenspoeld – lachen het kind uit dat
volhoudt, dat het vreemde dingen ziet. Als gevolg hiervan
groeien verreweg de meeste mensen op tot nuchtere volwasse-
nen voor wie alles wat niet met de geldende materialistische
kijk op de wereld strookt, moet worden ontkend en onder-
drukt. Tijdens veranderde bewustzijnstoestanden is de censor
echter niet actief en kunnen ‘vreemde’ dingen tot ons bewust-
zijn doordringen. En lang niet alles daarvan is ‘verbeelding’!

Dit vermogen om in veranderde bewustzijnstoestanden
waarachtige informatie over de wereld door te krijgen, was al-
tijd al bekend bij traditionele volken, die het op hoge waarde
schatten en het cultiveerden, omdat het hun macht verleende.
Daarentegen zijn moderne mensen vaak geneigd veranderde
bewustzijnstoestanden als ziekelijk te zien – als een bewijs
van mentale ontsporing, dementie of drugsgebruik. Alleen
dromen, dagdromen, de alcoholische roes en het seksuele
orgasme worden als ‘normale afwijkingen’ van het waakbe-
wustzijn beschouwd. Natuurgenezers, vooraanstaande psychi-
aters en bewustzijnsonderzoekers hebben een totaal andere
kijk op deze bewustzijnstoestanden.

Zo ziet de psychiater John Nelson veranderde bewustzijns-
toestanden als fundamenteel voor de menselijke psyche, waar-
van het ene uiterste van het spectrum grenst aan waanzin en
het andere uiterste reikt tot in de hogere domeinen van creati-
viteit, inzicht en genialiteit.”

Geen definitieve verklaring
Laszlo wijst op een gestaag groeiend corpus van bewijsmateri-
aal, met betrekking tot het soort verschijnselen dat duidt op het
bestaan van een non-lokale verbinding tussen de hersenen en het
bewustzijn van verschillende mensen. In het voorjaar van 2000
werd dit corpus van bewijzen deskundig onder de loep genomen
en geëvalueerd in een verzameling verhandelingen, uitgegeven
door de normaal zeer conservatieve American Psychological
Association, onder de redactie van Etzel Cardena, Steven Jay
Lynn en Stanley Krippner. In hun Varieties of Anomalous Expe-

rience: Examining the Scientific Evidence bespreken zij halluci-
naties, synesthesie, heldere dromen, buitenlichamelijke erva-
ringen, paranormale ervaringen in het algemeen, ervaringen van
mensen die menen door buitenaardsen te zijn ontvoerd, erva-
ringen uit vroegere levens, bijnadoodervaringen, ervaringen met
paranormale genezing en mystieke ervaringen. De auteurs zijn
het erover eens, dat dit soort ervaringen niet van tafel kan wor-
den geveegd als zijnde denkbeeldig, of als symptomen van een
geestesziekte. Ze komen veel vaker en algemener voor dan tot
nu toe werd aangenomen en hebben een reële uitwerking op
mensen die deze ervaringen opdoen. Alleen hebben de weten-
schappers er nog geen definitieve verklaring voor kunnen for-
muleren. Die conclusie is kenmerkend voor de stand van zaken
in het bewustzijnsonderzoek.

Verschijnselen die verwijzen naar een onderlinge verbin-
ding tussen de hersenen en het bewustzijn van verschillende
mensen, worden steeds minder betwist, maar ze zijn niet aan-
merkelijk beter doorgrond. Of zoals de pionier in het onder-
zoek naar veranderde bewustzijnstoestanden, Russell Targ, het
formuleerde: ‘het zijn allemaal verschijnselen’. Het vinden
van een zinvolle verklaring ervoor ligt zo ver buiten de gren-
zen van het bonafide wetenschappelijke onderzoek, dat het
onderzoek naar die verschijnselen is afgeschoven naar het
domein van de parapsychologie, terwijl de verschijnselen zelf

als paranormaal worden afgedaan. Er zijn echter indicaties, dat
de academische gemeenschap, op zijn minst onder deze ter-
men, bereid is er serieuzer onderzoek naar te doen. De Univer-
siteit Utrecht en de universiteit van Edinburgh, in Schotland,
beschikken over leerstoelen in de parapsychologie, en vanaf
2004 heeft ook de universiteit van Lund in Zweden een leer-
stoel voor parapsychologie, hypnologie en helderziendheid.

Leemte
Hier rondt Ervin Laszlo zijn zeer gedetailleerde overzicht van
de raadsels waarmee de hedendaagse wetenschappen zich ge-
confronteerd zien af, samen met de ‘fabels’ die proberen ze te
verduidelijken. De raadsels zelf zijn reëel en laten zich niet zo-
maar wegwuiven. Ze wijzen op een leemte in de theoretische
architectuur, aan de hand waarvan klaarblijkelijke verschijnse-
len worden onderzocht.

Op zijn beurt wijst die leemte op de noodzaak tot het actu-
aliseren van deze theoretische bouwsels: we zullen ze moeten
aanvullen of, als dat niet mogelijk is, grondig transformeren.

Zijn boek toont aan, zoals hij zelf zegt, dat deze raadsels
schreeuwen om een herziening van een paar van de meest fun-
damentele wetenschappelijke veronderstellingen inzake de aard
van de werkelijkheid. In het licht van de gemeenschappelijke
trend, die zich in de belangrijkste van deze fabels aftekent,
draait het hier om de realiteit van een specifieke vorm van infor-
matie: subtiele, maar effectief werkzame ‘informatie’.

Informatie van deze soort is een fundamentele factor in het
universum, die als zodanig erkenning dient te krijgen. Zij
wordt gedragen en instandgehouden door een fysisch reëel en
universeel natuurlijk medium: het vacuümveld dat hij de naam
A-veld gaf.

Mijn conclusie na lezing van dit boek is dat we ervaringen
van mensen serieus moeten nemen, inclusief hun doorgevin-
gen en boodschappen van engelen en gidsen, al blijft een kri-
tisch onderzoek naar hun ervaringen en beweringen natuurlijk
geboden. De Skepsis-critici vegen die bij voorbaat van tafel,
maar je kunt er ook wetenschappelijk onderzoek op loslaten,
zoals dat door Laszlo en McTaggart als wetenschappers
gedaan wordt.

Ervin Laszlo: Kosmische Visie. Wetenschap en het Akasha – veld.

Ankh-Hermes, 2004.

* * *

Orchidee — foto: Rudolf H. Smit
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De kosmische visie van Ervin László

Lambèrt de Kwant

Graag besteed ik aandacht aan een opmerkelijk boek, waarin
duidelijk wordt aangetoond dat er in het wetenschappelijke
denken sprake is van een paradigmaverandering. Nog mond-
jesmaat weliswaar, maar toch…

Uitgever Ankh–Hermes gaf toestemming een of meerder
hoofdstukken te publiceren uit het boek De kosmische Visie

van wetenschapper, filosoof, musicus en auteur, Ervin Laszlo.
We zijn daarmee in dit nummer van Reflectie begonnen. Ervin
Laszlo is inmiddels een goede vriend van cardioloog Pim van
Lommel, wiens werk door Laszlo bijzonder wordt gewaar-
deerd en waaraan hij in de tweede druk van zijn boek aandacht
zal schenken.

Van Lommel publiceerde eertijds zijn artikel in The Lancet:
“Near Death Experience. In Survivors of Cardiac Arrest: A Pros-

pective Study in the Netherlands”. Kern van de ‘zaak’ is de nog
onzichtbare samenhang tussen het zichtbare en het onzichtbare.

Een theorie van alles
Laszlo gaat uitvoerig in op die onzichtbare samenhang tussen
de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid. Aan het begin van
de 21ste eeuw wordt een kosmische visie geboren, een visie die
alles in het universum omvat. Een theorie die met recht een
‘theorie van alles’ genoemd kan worden, is nu binnen het
bereik van de wetenschap gekomen. Laszlo’s boek is geen
gemakkelijke kost; je moet er echt voor gaan zitten. Toch weet
hij in een heldere logica de wezenlijke onderdelen van deze
theorie uit te leggen. Laszlo spreekt van een kosmisch veld,
dat ten grondslag ligt aan alle dingen en dat alle dingen met
elkaar verbindt. Het is volgens hem een intuïtief weten, dat al
duizenden jaren bestaat in nagenoeg alle traditionele kosmolo-
gieën en in demetafysica. “De Ouden wisten, dat de ruime niet
‘leeg’ is: zij is de oorsprong van het geheugen van alle
bestaande dingen �n alle dingen die nog moeten komen. Dit
weten was echter gebaseerd op mystiek of wijsgerig inzicht,
als de vrucht van persoonlijke, niet herhaalbare ervaring. Dit is
niet langer het geval. Het informatieveld van de natuur wordt
in de pionierszones van onze eigentijdse wetenschappen her-
ontdekt. Aanvankelijk lijkt dit niet méér dan een verleidelijke
fabel, het ontwikkelt zich op basis van dieper gravend onder-
zoek tot het specifieke concept van het actief werkzame
A-veld, en is een van de belangrijkste steunpilaren voor het
wetenschappelijke onderzoek van de 21ste eeuw.

Blauwdruk
Ervin Laszlo ziet in, dat het Zero Point Field wel eens de ontbre-
kende schakel zou kunnen zijn voor ons begrip van het univer-
sum. In een interview met Ode zei hij, dat het Zero Point Field
vooral ook een informatiedrager is. Dit kwantumvacuüm is de
oorsprong van geest en materie – een blauwdruk van het univer-
sum. Zelfs onze eigen herinneringen liggen niet in onze hersenen
opgeslagen, maar liggen als holografische informatie opgeslagen
in het veld. “Onze hersenen zijn vooral ontvangers en verwerkers

van deze informatie. Wanneer zij resoneren met bepaalde fre-
quenties krijgen zij toegang tot specifieke informatie.”

Ten slotte wijst Laszlo in zijn boek op “een significant corpus
van bewijsmateriaal, dat aantoont dat de bandbreedte van de in-
formatie, die tot de hersenen en het bewustzijn kan doordringen,
veel groter is dan de bandbreedte van zintuiglijke informatie via
de ogen en de oren. Al even opmerkelijke bewijzen werden ver-
kregen door de Amerikaanse onderzoeker van bijnadoodervarin-
gen, Kenneth Ring. Hij stelde zich niet tevreden met het vinden
van bewijzen voor de authenticiteit van buitenlichamelijke erva-
ringen van gewone mensen die de dood onder ogen kwamen,
maar onderzocht overeenkomstige ervaringen ook bij blinden. Bij
een van zijn reeksen proeven maakten 15 van in totaal 21 blinde
proefpersonen, wier lichamelijke toestand uiterst terminaal was,
melding van visioenen die zij beschreven alsof zij konden zien.
(Van de overige zes blinden waren er drie die niet met zekerheid
konden zeggen wat zij wel of niet zagen; de resterende drie leken
helemaal niets te zien.) Onder de blinden die wél melding maak-
ten van beelden, constateerde Ring geen kennelijke verschillen
tussen de beschrijvingen van degenen die al vanaf hun geboorte
blind waren geweest en blinden die later blind of nagenoeg blind
waren geworden. Daar komt nog bij, dat de ervaringen die zij be-
schreven in hoge mate overeenkwamen met die welke door zien-
de stervenden werden beschreven! Ring deed zijn best om deze
bevindingen met behulp van de gebruikelijke sceptische argu-
menten te verklaren, bij voorbeeld dat het slechts ‘schijnbare’ en
geen echte ervaringen waren, of dat ze vergelijkbaar waren met
dromen, of dat ze konden worden toegeschreven aan een vorm
van ‘blind zien’, via lichtreceptoren in de hersenen of de huid,
maar hij stelde vast dat geen van die mogelijkheden werkelijk een
verklaring was voor de overduidelijk visuele aspecten van de er-
varingen, of zelfs voor de bevinding, dat veel van de genoemde
details ervan later bleken te kloppen met de werkelijkheid, het-
geen de authenticiteit van de ervaringen bewees.”

Strenge censor
Bijnadoodervaringen doen zich volgens Laszlo voor in veran-
derde bewustzijnstoestanden, net als andere vormen van bui-
tenlichamelijke ervaringen. “Mediteren, intens bidden, vasten,
ritmische bewegingen en geleide ademhaling leiden ook tot
veranderde bewustzijnstoestanden. Deze toestanden blijken
uitermate bevorderlijk voor de mate waarin we ontvankelijk
zijn voor niet-zintuiglijke Informatie. In dit soort bewustzijns-
toestanden lijken de hersenen in een sterk op ontvangst gerich-
te modus te functioneren; bovendien wordt informatie die niet
aansluit bij het normale, algemene wereldbeeld níet onder-
drukt. Het waakbewustzijn is echter een buitengewoon strenge
censor – de meesten van ons hebben een dusdanige ‘hersen-
spoeling’ ondergaan, dat wij alle ervaringen, die niet klaarblij-
kelijk via onze ogen, oren, enzovoort binnenkomen, uitziften
en onderdrukken. Ouders houden hun kinderen voor, dat zij
zich geen dingen moeten ‘verbeelden’; leraren eisen dat zij
ophouden met dromen en bij de les blijven; en hun leeftijdge-

38

Reflectie 1(3), december 2004

mijn mening niet zondermeer uitwisselbaar. Je kunt niet het
één afschaffen en het ander daarvoor in de plaats zetten. Het
moet een balans worden, een evenwichtig geheel. Het is heel
boeiend om zo’n proces mee te maken en in onze Kerk samen
te zoeken naar dat evenwicht. Wat dat betreft ben ik gelukkig
te mogen werken in onze Arnhemse kerkgemeente. De kerk op

de heuvel is aan Maria toegewijd en ligt dicht bij het zieken-
huis. De heilzame werking van die ligging is al jaren bekend
en we hopen dat de nieuwe impulsen hier optimaal kunnen
doorgaan’.

* * *
*
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Peter O. Baaij wordt de nieuwe bisschop

Een interview met de bisschop-elect:

‘Ik heb veel geleerd van de geschiedenis van de Katharen’

In de zomer van 2004 maakten Peter
en Gerda Baaij een tocht langs het Ka-
tharenpad in Zuid-Frankrijk. Het was
voor priester Baaij en zijn vrouw een
beslissende periode. Kort voor zij ver-
trokken uit hun woonplaats Almere,
was het bericht gekomen dat de voor-
dracht van Peter voor het bisschops-
ambt van de Vrij-Katholieke Kerk in
Nederland was goedgekeurd. De Bis-
schoppen, leden van de Clericale Syno-
de en kerkleden in het land hadden in
grote meerderheid met deze voordracht
ingestemd. De consecratie van Peter tot
bisschop is op Tweede Pinksterdag van
2005. Hij is dan 50 jaar. Nieuwe tijden, nieuwe taken.

Voor Reflectie zet Peter uiteen wat die tocht in Frankrijk
voor hem en zijn vrouw betekende.

Energie opdoen voor ons volgende pad
Binnen in de berg kun je zien dat het rotsgewelf laag boven je
hoofd is gevormd in de ijstijd. Wie door de smalle gangen
loopt over ongelijke bodem en van tijd tot tijd de nauwe pas-
sagepunten passeert, verliest alle gevoel van tijd en ruimte.

Maar dan openen de wanden zich als ‘t ware! Het kleine
groepje mensen bevindt zich plotseling in een reusachtige
zaal. Als je je stem verheft en zingt, klinkt het als in een basi-
liek. Eeuwen geleden vonden mensen die vervolgd werden
vanwege de zuiverheid van hun geloofsleven hier hun schuil-
plaats, die tevens hun geestelijk onderkomen zou worden.

Montségur is al sinds de Middeleeuwen het centrum van
spirituele verdieping. Priester Peter Baaij en Gerda volgden
het Katharenpad in Zuid -Frankrijk ‘om’, zoals zij het noemen
‘energie op te doen voor ons volgende pad’. De intense erva-
ring die hij op dat vroege ochtenduur had in die grotzaal van
Lombrives, dichtbij Montségur, zal hij nooit vergeten.

‘Het zal er wel mee te maken hebben, dat het in een voor
ons beslissende fase plaatsvond. Een periode die vooraf gaat aan
de consecratie tot bisschop’, zegt Peter Baaij. ‘Eigenlijk zou ik
iedereen willen aanraden dat Katharenpad eens te lopen. De een
ziet het als een inwijding, de ander als een pelgrimstocht. Weer
iemand anders denkt aan een onderdompe- ling in spiritualiteit.
En je beseft natuurlijk dat in die zaal mensen bijeen kwamen uit
angst voor hun vervolgers. Zelfs in de tweede wereldoorlog was
dit nog een schuilplaats tegen oorlogsgeweld’.

Peter en Gerda Baaij ervoeren het verblijf in die ondergrondse,
reusachtige ruimte vooral als een bevrijding. Hij kon in alle
vrijheid ‘ja ‘zeggen tegen het appél dat op hem werd gedaan.
Het bisschopsambt kan hij op zich nemen in vrijheid. Maar

tegelijkertijd was hij zich ervan
bewust dat, zonder dat een mens het
zelf weet, de dingen voorbestemd zijn.

En dat na zo’n periode van verdriet

en narigheid in de Kerk...

‘Dat mag vreemd klinken en voor
mijzelf is het ook moeilijk te begrijpen.
Ik beken eerlijk, dat er anderhalf jaar
geleden soms momenten zijn geweest
dat ik echt uit de Kerk wilde stappen.
Alles wat er om ons heen gebeurde, dat
paste toch niet bij ons... Daar kun je
toch geen vorm aan geven? Maar een-
maal daar in Frankrijk dacht ik eraan

dat ook die Katharen door heel veel moeilijkheden en pijn moeten
zijn gegaan. Toch konden zij trouw blijven aan hun keuzen. Zij
waren bereid grote offers te brengen. Hun geschiedenis is niet
vergeten, omdat ook wij er in onze tijd van kunnen leren. In elk
geval heb ik zelf veel geleerd, zowel van de ervaringen in die om-
geving van Frankrijk als van hun geschiedenis. Het zijn pijnpun-
ten die gelijktijdig lessen voor de toekomst inhouden. Ik denk dat
wij in onze Nederlandse Vrij-Katholieke Kerk zó met de recente
gebeurtenissen moeten omgaan’.

De geschiedenis van de Katharen is er niet louter een van
geweld, verdriet en vervolging. Hun verhalen inspireren ook
tot meditatie en kunst. Er worden concerten gegeven in die
grotzaal. De route door bossen, langs bergpassen en burchten
en in de volmaakte stilte stemt tot nadenken, terwijl men er
zich ook kan losmaken van aardse zorgen en gezwoeg. Gerda
en Peter Baaij waren al eens in die streek, maar nu hebben ze
ook echt een groot deel van de tocht gelopen. ‘Er zijn eigen-
lijk twee routes’, zegt Peter. ‘Eén gaat naar Perpignan, de an-
der door de Pyreneeën naar Spanje. Ik kan het iedereen
aanraden daar eens heen te gaan’.

Is de geschiedenis van het Katharenvolk niet belastend, als

het gaat om het opdoen van energie?

Peter: ‘Het is ermee als met alle gebieden. Neem een grote
stad als Amsterdam. Ik ben er geboren en heb er mijn jeugd
doorgebracht. Nu wonen Gerda en ik ruim twintig jaar in
Almere. Weet je dat de energie in Almere heel sterk en puur
is? Dat komt volgens mij, omdat de bodem vroeger zee is ge-
weest. Er is niets belastends in die grond. Maar aan de andere
kant heeft Almere geen eeuwenoude geschiedenis met al het
wel en wee, en ook geen echt middelpunt. Amsterdam heeft
een rijke en mooie historie, maar de geschiedenis van eeuwen
zit er als het ware in gebakken. Ik ben en blijf een Amsterdam-
mer en ik houd van die stad. Ben al twintig jaar eerstaanwe-
zend priester van onze Amsterdamse kerkgemeente. Zo zie je
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Voorwoord van het boek “Kosmische Visie…” van Ervin Laszlo

Juriaan Kamp

Onlangs verscheen het boek Kosmische visie van Ervin
Laszlo. Een intrigerend boek, waaraan in Reflectie aandacht
zal worden besteed. Met toestemming van uitgeverij Ankh-
Hermes nemen wij het voorwoord over. In het volgend num-
mer zullen wij een hoofdstuk uit dit boek publiceren. Hier het
voorwoord van Juriaan Kamp, hoofdredacteur van Ode.

Dit boek verschijnt in een tijd waarin de wereld in hoog tempo
mondialiseert. Steeds meer vliegtuigen verbinden de continenten,
terwijl internet een wereldwijd informatienetwerk creëert. Het
proces van mondialisering biedt de wereld een unieke kans op
eenwording, op het overbruggen van tegenstellingen, op meer
vrede. Ondanks dat veelbelovende perspectief valt het resultaat
vooralsnog tegen. De ontmoeting van culturen brengt pijnlijke
verschillen aan het licht. En het lijkt erop dat die verschillen de
wereld eerder meer onveiligheid brengen dan meer vrede.

De ontmoeting met ‘de ander’ brengt de moderne mens in
verwarring. Hij voelt zich zowel aangetrokken als bedreigd.
Ondernemingen ‘veroveren’ nieuwe markten, op zoek naar
meer winst, in de vaste overtuiging dat hun succes ten koste
van hun concurrenten moet gaan. De wereldhandel floreert,
maar van echte samenwerking is geen sprake: iedere handelaar
is vooral op zoek naar zijn eigen gewin. Dezelfde sfeer ken-
merkt de relatie tussen mens en natuur. Ieder voor zich, is de
dominante – westerse – visie op het bestaan. Er bestaan andere
visies. Zogenoemde primitieve volkeren laten zien dat er ook
een levensvisie bestaat die gefundeerd is op wezenlijke samen-
werking en verbondenheid. De Ubuntu-filosofie van de Nguni
uit Zuid-Afrika is een mooi voorbeeld. Ubuntu leert dat ‘jouw
pijn, mijn pijn’ is, ‘jouw rijkdom, mijn rijkdom’ en ‘jouw red-
ding, mijn redding’.

Het Westen is – grotendeels door toedoen van de weten-
schap – van dit pad van gezamenlijkheid en verbondenheid af-
gedwaald. Newton, Darwin, Freud en anderen hebben ons
wereldbeeld drastisch veranderd. In het mechanistische uni-
versum ging het om de survival of the fittest en om het indivi-
duele geluk. Die overtuiging zette ‘de ander’ buiten spel.

Nieuwe ontdekkingen in de wetenschap wijzen er echter
op dat Newton en consorten niet het definitieve gelijk aan hun
zijde hadden. Het universum bestaat niet alleen uit losse ele-
menten en in het samenspel van mens en natuur is duidelijk
méér aan de hand dan alleen de overlevingsstrijd die Darwin
waarnam. Over die ontdekkingen gaat dit boek. Ervin Laszlo
neemt de lezer mee langs de – dikwijls adembenemende –
voorbeelden van samenwerking en samenhang in de fysica, in
de biologie en in het ontluikende bewustzijnsonderzoek. Hij
laat zien dat het eigenlijk onmogelijk is dat ons leven ‘zomaar’
uit toeval en willekeur is ontstaan. En hij biedt de visie van het
alles verbindende informatieveld of ‘A-veld’ als een verkla-
ring voor de verschijnselen die niet passen in de gevestigde
natuurkundige en biologische wetten.

Het belang van dit boek reikt dan ook verder dan de weten-
schap. Juist omdat de wetenschap ons wereldbeeld zo duide-
lijk heeft beïnvloed en nog beïnvloedt, is het voor de
ontwikkeling van de samenleving van cruciaal belang indien

blijkt dat de heersende wetenschappelijke theorieën de werke-
lijkheid onvoldoende dekken. De jongste ontdekkingen in de
natuurkunde, astronomie en biologie wijzen erop dat de
Zuid-Afrikaanse Nguni en al die andere natuurvolkeren, maar
ook bijvoorbeeld de Indiase mystici van duizenden jaren gele-
den, het bij het rechte eind hadden: mensen zijn met elkaar en
de rest van het universum duurzaam verbonden. En dat bete-
kent dat de ondernemer met zijn ongeremde concurrentiedrift
zichzelf beschadigt, dat de president die een ander land aanvalt
ook zichzelf aanvalt en dat de mens die de natuur vernietigt
zichzelf vernietigt.

Dat inzicht daagt al bij een groeiend aantal individuen.
Veel mensen beseffen en voelen allang dat zij een geïnte-
greerd deel zijn van het grote web van het leven. Maar weten-
schappelijk bewijs zal deze trend een enorme impuls geven.
Zoals Ervin Laszlo schrijft in zijn inleiding: ‘[De wetenschap]
verandert de wijze waarop wij naar de wereld kijken – en naar
onszelf in de wereld.’

Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen worden niet met-
een aanvaard. Gevestigde structuren geven zich niet direct ge-
wonnen – ook al blijken er steeds meer hiaten te zitten in de
wetten van weleer. Het vergt moed om het onzekere pad van
een nieuwe theorie te kiezen. Wat dat betreft, is Ervin Laszlo de
ideale boodschapper. Ondanks zijn gelouterde status is hij een
buitenbeentje in wetenschappelijke kringen. De wetenschap was
nooit zijn carrière, het was zijn nieuwsgierigheid die hem naar
de alma mater bracht. Het waren zijn vragen naar het waarom
van het bestaan en naar de zin van het leven die hem dreven
naar het schrijven van zijn vele boeken. Vanuit dat perspectief
gezien heeft Laszlo geen wetenschappelijke status te verliezen.
Die vrijheid geeft hem de ruimte om over de fragmentatie van
de vakgebieden heen te kijken naar een overkoepelende nieuwe
visie die door de wetenschap kan worden gedragen.

Kosmische visie maakt duidelijk dat de wetenschap op de
drempel van een nieuw paradigma staat. Het gaat daarbij niet
om een nieuwe politiek of een ander economisch beleid, maar
om een fundamenteel andere visie op het bestaan die de mens
de kans biedt fundamenteel andere keuzes te maken. Deze
nieuwe visie biedt de mensheid het perspectief van meer vrede
en veiligheid – niet als een idealistisch doel, maar als een af-
spiegeling van de werkelijkheid.

De ontwikkeling gaat snel. Het westerse wereldbeeld dat
de planeet enkele honderden jaren heeft gedomineerd, staat
voor een kentering. De lezer van Kosmische visie zit op de
eerste rij van dit boeiende schouwspel.

* * *
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Weten is niet genoeg.

We moeten de kennis

tot uitdrukking brengen.

Hoe we dat doen

moeten we zelf bepalen.

Plato



moest alles loslaten. Dat heb ik in Getsemane gedaan. Daarna
was ik er klaar voor. Bij elke stap op de kruisweg liet ik weer
een deel van mijn ego los en voor het moment van mijn dood
had ik mij volledig overgegeven aan God. De agressie van de
soldaten en het volk symboliseert de angst en agressie die alle
mensen op hun eigen hart richten. De kruisiging is dan ook
een spiegel van een innerlijk proces dat in jullie eigen bewust-
zijn plaatsvindt; jullie stellen je te weer tegen je eigen essentie,
liefde en kracht. Jullie kruisigen jezelf dagelijks door de inner-
lijke pijnen die jullie jezelf aandoen. De totale overgave aan je
eigen hart en Goddelijkheid is de oplossing voor deze pijnen.

Ik hing een dag aan het kruis, maar jullie doen dat in feite
jullie hele leven lang, totdat jullie jezelf vergeven en jullie ei-
gen Goddelijke essentie en manifestatie accepteren. Ik ben niet
degene die jullie moet vergeven, dat moeten jullie zelf doen.
Jullie kunnen jezelf vergeven en daarbij wil ik jullie graag on-
dersteunen en de weg wijzen. Maar de vergeving moet vanuit
jullie eigen hart komen. Het zijn de beschuldigingen aan jullie
eigen adres die maken dat jullie in pijn, angst, agressie en
schuld leven. Schuld vormt een zware sluier die over de Aarde
hangt. Bevrijd jezelf en de Aarde door jezelf je ‘fouten’ te ver-
geven en vanuit je hart te gaan leven.

Mijn sterven voor het dragen van de menselijke ‘zonden’
is dan ook ten onrechte een met schuld geladen menselijke in-
terpretatie van een groot kosmisch gebeuren dat een andere
bedoeling had. Het was een inwijding van de mensen, van de
Aarde en van mijzelf als drager van de Christusenergie, de on-
voorwaardelijke liefde. Deze Goddelijke essentie is ook altijd
al in jullie aanwezig geweest, maar jullie konden er door jullie
daling in bewustzijn geen contact meer mee maken.”

De universiteit van het leven
Maria en Jezus hebben ons duidelijk gemaakt dat zonden niet
bestaan. We komen als geïncarneerde mensen diverse malen in
verschillende levens op Aarde om alle menselijke aspecten
van het leven te doorleven. Wij willen de universiteit van het
leven helemaal afmaken. We willen geliefd en gehaat zijn, we
willen de baas en de slaaf zijn, we willen vernederd worden en
extreem populair zijn, we willen terrorist en autoriteit zijn, we
willen slachtoffer en dader zijn. Om alles in het Aardse te kun-
nen ervaren, maken we in menselijk opzicht ‘fouten’, maar in
spiritueel opzicht bestaan alleen maar waardevolle ervaringen
en leermomenten. Alleen door boven goed en kwaad te gaan
staan, mededogen te voelen en ons zelf te vergeven, transfor-
meren we onze zogenaamde ‘zonden’ in liefdevolle handeling-
en en gebeurtenissen die we nodig hebben (gehad) om het
evolutionair groeiproces op Aarde als ziel te kunnen vervol-
maken. Zijn we klaar met de menselijke illusies in de materie
en hebben we deze niet meer nodig om te groeien, dan zijn we
uiteindelijk – na vele incarnaties – ook klaar met onze ‘reizen’
op Aarde en ligt er een nieuwe universele uitdaging voor ons
als zielen in het verschiet.

Reint Gaastra is journalist/ publicist. Hij schreef samen met zijn

echtgenote, het medium Gabriela Gaastra-Levin, het boek

‘Over de Goddelijkheid van de Mens –

Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena’

(ISBN 9080747815 – Uitgeverij Follow Your Heart, Apeldoorn)

(www.openbaringen.com)

* * *

Maria

Textielschilderij van

Madelon van Oyen de La Rive Box
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dat het één, namelijk Almere, goed is maar het andere,
Amsterdam, ook’.

Almere is nu een stad van 180.000 inwoners. Peter Baaij
werkt bij de gemeente. Hij is managementadviseur en houdt zich
bezig met personeelszaken ten behoeve van de 1800 ambtenaren
die daar werken. Daar gebeurt natuurlijk wel eens wat. Er moet
veel geïnvesteerd worden in personeelsontwikkeling en in het
idee om samen met veel mensen iets op te bouwen.

Peter is ervan overtuigd, dat zijn spirituele ontwikkeling
hem helpt in het oplossen van problemen in de intermenselijke
sfeer. ‘Je praat er natuurlijk niet over, maar je religieuze instel-
ling helpt je wel om mensen de weg te laten zoeken in hun
persoonlijke leven en hen te helpen keuzes te maken. Inzicht
krijgen, communicatie vorm geven, bemiddelen in conflicten,
het is eigenlijk allemaal geestelijk werk. Toch neem ik de pro-
blemen in mijn werksituatie niet mee naar huis. Om vijf uur
gaat bij wijze van spreken een knop om, afgezien van mis-
schien wat voorbereidingen voor zaken die in de komende da-
gen geregeld moeten worden. Maar als ik thuis ben, is er mijn
gezin en is er natuurlijk de Kerk’.

De kerk als Tempel, spreekt je dat aan?

Peter Baaij is sinds ongeveer een jaar ook eerstaanwezend
priester in Den Haag. Hij zegt: ‘Ik was vandaag blij met de
herdenking van de kerkwijding in de St. Albanuskerk in Den
Haag. Het bouwproces van die geestelijke tempel in Den Haag
is volop aan de gang. We hebben een proces van opbouw. Dat
valt niet altijd mee. We moeten soms moeilijke keuzes maken
en besluiten nemen. Maar vandaag, zo’n kerkwijding met de
ommegang plaatst een kerkgemeente weer bij de oorsprong.
Het geeft vertrouwen. We weten dat het goed is waar wij mee
bezig zijn. Weet je, een kerkgebouw is de afspiegeling van de
mensen, wij immers zijn ook Tempels waarin het goddelijke is
gehuisvest. De Haagse kerkgemeente is kleiner geworden in
de afgelopen tijd. Het is natuurlijk goed, wanneer je met een
grote groep mensen in zo’n dienst bent, maar in de Haagse
kerk is zoveel toewijding bij degenen die wél komen en zich
in dienst stellen van het werk, dat we samen met veel vertrou-
wen verder kunnen gaan.’

Enthousiast spreekt hij verder over de concerten die wor-
den georganiseerd in de Sint Gabriëlskerk aan de Amsterdam-
se Deurloostraat. Hij kwam er achter dat in deze wijk veel
muzikanten wonen. ‘Wij werden benaderd om een soort wijk-
concert te organiseren. Dat is nu twee keer gebeurd. Er waren
ongeveer 200 mensen. Je moet wel voorzichtig te werk gaan,
want voor je het weet staan er mensen klaar om er een spekta-
keltheater van te maken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en
dat zal het ook niet worden’.

Gelooft hij in de toekomst van de

Nederlandse Vrij-Katholieke Kerk?

Hij is ervan overtuigd, dat voor de Vrij-Katholieke Kerk in
Nederland een toekomst is weggelegd. Wereldwijd bestaat de
VKK bijna honderd jaar. Zij bevindt zich op een draaipunt in
ontwikkelingen.

‘De bewoordingen in de liturgie zijn voornamelijk gericht
op de vorm, deze zouden nog meer afgestemd kunnen worden
op de geestelijke wereld. Met alle leden in Nederland, en ho-
pelijk ook met Vrij-Katholieken buiten onze landsgrenzen,
willen wij gaan werken aan een sterke bewustwording van

onze plaats in de christelijke wereld. Die speciale plaats die
wij innemen, moeten wij behouden, maar ook versterken en er
nieuwe inhoud aan geven. In dat proces van transformatie be-
vinden wij ons nu. We merken het aan het nieuwe elan in de
kerkgemeenten, aan de ideeën die leven in de besturen, in de
Clericale Synode en in het Episcopaat’.

Van het Episcopaat gaat Peter Baaij in de zomer van 2005
deel uitmaken. Begin 2004 werd hem door bisschop Tom
Degenaars en bisschop Frank den Outer de vraag gesteld of hij
tot het bisschopsambt zou willen toetreden. Hij moest daar een
tijdje over nadenken. Vanaf zijn achttiende jaar is Peter Baaij
al werkzaam in het hoogkoor van de Vrij-Katholieke Kerk. In
1983 werd hij tot priester gewijd. Hij is eerstaanwezend pries-
ter in Amsterdam en Den Haag, heeft een belangrijke organi-
serende rol gespeeld in tal van evenementen, zoals kerkcon-
gressen. Hij was voorzitter van de Clericale Synode en heeft
namens deze Synode deelgenomen aan de activiteiten tijdens
enkele bijeenkomsten van de Bisschoppensynode, onder meer
te Sydney, in Australië, en in Engeland. Nadien werd hij be-
noemd tot vicaris-generaal voor de Vrij-Katholieke Kerk in
Nederland. Kortom: Peter Baaij kon wel inschatten wat hem,
als hij bisschop zou worden, te wachten zou staan.

‘Kort voor het congres in 2004 heb ik aan bisschop Tom en
bisschop Frank gezegd, dat ik dit zou aanvaarden. Maar we
hebben tot ná het congres gewacht om het bekend te maken. In
tegenstelling tot wat vroeger gebruikelijk was, zijn álle kerkle-
den geïnformeerd over deze keuze en hebben zij hun adhesie
kunnen betuigen. Dat is gelukkig ook in overgrote meerder-
heid gebeurd. Voor mij persoonlijk betekent dit heel veel. Het
is goed om de steun van zovelen te hebben, als je bis-
schop-elect bent. Ook nu ondervind ik het: vertrouwen krijgen
is vertrouwen uitdragen. In elkaar en in het werk dat wij sa-
men op ons nemen’.||

Mens in beweging.

Textielschilderij van Madelon van Oyen de La Rive Box
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Buurkerken Utrecht Centrum

Frank Kouwe en Theo Mensink

In de herfst van 2001 nam de Baptistengemeente “Silo” het
initiatief een aantal kleinere Kerken in het centrum van
Utrecht uit te nodigen voor een ontmoeting. Deze vond plaats
op 14 november 2001. Vertegenwoordigers van de Baptisten-,
Doopsgezinde-, de Leeuwenbergh- (is een samenvoeging van
NPB en vrijzinnig Hervormde Kringen), Remonstrantse- en
Vrij-Katholieke gemeente waren aanwezig. De Oud-Katholie-
ke gemeente, wel geïnteresseerd, kon niet aanwezig zijn. Van
onze Kerk waren Theo Mensink en Frank Kouwe aanwezig.

Onverwachte belangstelling voor elkaar
Zonder enige verwachting, erg nieuwsgierig en met een open in-
stelling zijn we naar die bijeenkomst gegaan. Voor ons was het
ook bijzonder, omdat de Baptistengemeente in de Herenstraat al
vele jaren onze “overbuur” is. Contacten zijn er nooit geweest. Je
zag elkaar op zondagochtend wel ter kerke gaan, ieder door zijn
eigen deur, maar daar bleef het bij. Wat mij duidelijk is bijgeble-
ven van die eerste avond, is vriendelijkheid, warmte, openheid en
serieuze belangstelling voor elkaar. Een zevental punten voor
verder contact en /of samenwerking werd besproken. Al gauw
bleek, dat men graag verder wilde gaan met elkaar. Daarvoor
werden drie punten gekozen: parkeerproblematiek binnenstad,
gezamenlijk avondgebed en wederzijds informatie uitwisselen en
het in de kerk neerleggen van de gemeentebladen. Besloten werd
op 6 februari 2002 elkaar weer te ontmoeten bij de Vrij-Katholie-
ke gemeente “aan de overkant”.

Nu drie jaar later, kunnen de zes Buurkerken terugkijken
op inmiddels twaalf “officiële” overlegbijeenkomsten en zes
gezamenlijke avondgebedsdiensten. De Leeuwenberghge-
meente is inmiddels opgegaan in de Remonstrantse Gemeente
Utrecht (RGU), omdat de levensvatbaarheid achteruit ging
door vergrijzing. In de zomer van 2004 is – na enige tijd als
agendalid mee te hebben gedaan – de Evangelisch Lutherse
gemeente toegetreden tot het overleg.

Bezoeken van elkaars diensten
Om elkaar nader te leren kennen, werd afgesproken om op een
bepaalde zondag elkaars diensten te bezoeken. Onze gemeente
opende als eerste de rij op 26 april 2002. Het bezoek aan elkaars
diensten viel wat tegen. Daarom werd besloten in het najaar
2002 te starten met een reeks van zes lezingen, waarin iedere
gemeente zich aan de anderen presenteerde. Deze lezingen –
ook aangekondigd in de plaatselijke bladen – werden redelijk
goed bezocht. Onze Kerk was in november 2003 als laatste aan
de beurt. Theo Mensink en ik hebben dat samen verzorgd. De
bijeenkomst werd gehouden in de kapel, en de kaarsen op het
altaar brandden. Er ontstond een zeer geanimeerd gesprek. Een
mooie reactie was, dat men het waardeerde dat wij in onze inlei-
dingen, antwoorden en toelichtingen ook onze persoonlijke be-
leving lieten doorklinken. Een van de predikanten vertelde later,
dat hij zeer getroffen was door de openheid waarmee wij spra-
ken over de engelen en de samenwerking daarmee. In zijn Kerk

leeft dat niet. Zelf heeft hij wel de ervaring van de aanwezig-
heid van engelen in zijn kerk gehad.

Dit najaar is een nieuwe reeks bijeenkomsten gestart met
als onderwerp liturgie en kerkmuziek.

In de onderlinge contacten is warmte, openheid en respect
vanaf het begin aanwezig geweest. Op zich niet vreemd, als je
weet dat juist ook in deze Kerken de individuele vrijheid in ge-
loofsopvattingen en – belijdenis een groot goed is. Aardig is,
dat een van de deelneemsters aan het overleg – Judith Fournier
– getrouwd is met een neef van wijlen onze bisschop Mgr.
Fournier (Nederlands-Indië). Een aardig verhaal werd verteld
door priester Jaap Spaans van de OKK, toen we een bijeen-
komst hadden in de Geertekerk van de RGU: één van zijn
voorvaderen had in de 16e eeuw meegedaan aan de beelden-
storm in de Geertekerk.

Bijzondere avonddiensten
Voordat we besloten avonddiensten te starten, hadden we eerst
het idee opgevat om voorafgaand aan onze bijeenkomsten sa-
men naar het woensdagavondgebed te gaan in de Domkerk.
De eerste keer werd als positief ervaren, maar de tweede keer
had iedereen zich erg gestoord aan de politiek geladen gebe-
den. De beslissing om naar een eigen avondgebed te streven
was toen snel genomen.

Ze worden als een groot succes ervaren. Niet alleen door
het aantal deelnemers (30-40), maar vooral ook door het sa-
men Kerk zijn. Een samenzijn waarin verschillen wegvallen en
er een ervaring is van eenheid. Een heel verrijkende ervaring.

De avonddiensten worden op 3 vaste momenten in het jaar
gehouden:
1. januari, tijdens de week van het gebed voor de

eenheid van de christenen;
2. juni, rondom het zomerpunt;
3. september, tijdens de vredesweek.

De avondgebeden worden door een kleine groep voorbe-
reid. Zowel Theo als ik zijn daar verschillende keren bij be-
trokken geweest en hebben dat als zeer bijzonder ervaren. Tot
nu toe is er voor gekozen om te werken met twee voorgangers.
Theo is een keer voorgegaan met priester Jaap Spaans van de
OKK. Ik zelf ben tweemaal voorgegaan: met Ds Renata Bar-
nard van de Doopsgezinde gemeente en Corrie van Egmond,
pastoraal werker bij de Leeuwenberghgemeente. Zowel Theo
als ik hebben daarbij een keer een overweging uitgesproken.
Voor ons een vanzelfsprekendheid, maar voor anderen niet,
omdat men niet gewend is aan een overweging in een avond-
dienst. Nu er meerdere keren een overweging is geweest
neemt de waardering ervoor toe. Tijdens het eerste avondge-
bed, in januari 2003, hebben we in een kring licht doorgege-
ven en de kaarsen daarna in het midden neergezet. Na afloop
zijn we in optocht met die brandende kaarsen door de donkere
avond van de Leeuwenberghkerk naar onze kerk in de Heren-
straat gelopen: ten teken dat we ons licht uitdragen in de
wereld. Na een kopje koffie hebben enkele mensen onze kapel
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Lange tijd werd seksualiteit als zonde, als onrein bestempeld.
Maar is dat nu wel zo? Als wij het woord zonde vertalen met
verwarring, eenzaamheid, pijn, onvervuld zijn, kunnen we een
andere dimensie aan dit begrip ontdekken. Want de eenwor-
ding tussen man en vrouw die zich op fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel niveau manifesteert, kan juist bij uitstek
een bron van gelukzaligheid zijn. Toch kunnen mensen ook
tijdens het naar elkaar toe groeien diepe pijn en ellende erva-
ren. Maar als mensen een verbinding aangaan met liefde voor
elkaar en ook liefde voor jezelf, waarin de liefde als basis
dient voor de liefde voor elkaar, dan kan deze relatie een bron
van vervulling, liefde, geluk en inspiratie voor henzelf en voor
de ander zijn. Men voelt zich in zijn hart vervuld en vanuit
deze vervulling beweegt men zich in de relatie om een dieper
niveau van eenheid te ervaren.

“Als jullie niet in harmonie met jezelf zijn en jullie gaan de
relatie zo op een afhankelijke wijze in om uiteindelijk vervul-
ling bij de ander te vinden, dan vergroten jullie die innerlijke
pijn; hier zouden jullie kunnen spreken van ‘zonde’! Dit zeg ik
zonder ook maar een zweem van beschuldiging, maar met be-
grip en mededogen. Het zou kunnen dat je deze pijn nodig
hebt om naar jezelf terug te kunnen komen, zoals vaak het ge-
val is. Als er overigens gezegd wordt dat Jezus zonder ‘zonde’
verwekt werd, zogenaamd onbevlekt ontvangen is, wordt ei-
genlijk bedoeld dat mijn relatie met Jozef door onvoorwaarde-
lijke liefde bepaald werd en dat daarin persoonlijke belangen
geen rol speelden.”

Eva gaf het goede voorbeeld
In Openbaring 11 noemt Maria seksualiteit zelfs heilig en in
de nieuwe Openbaringen die Gabriela en ik momenteel aan het
‘baren’ zijn voor Deel II van ‘Over de Goddelijkheid van de
Mens’ worden zelfs de menselijke geslachtsdelen gerehabili-
teerd en heilig verklaard. Dan kunnen wij mensen toch moei-
lijk meer uit zonde geboren zijn. Maar hoe zit het dan met de
zondeval? Eva plukt de appel uit de boom en sleept de man en
de hele mensheid mee in een zogenaamde verderfelijke zondi-
ge val op Aarde. Vanaf het begin van de mens in deze wereld
kleeft er dan al weer ‘niet deugen’ aan de mens. Althans zo is
het Oude Testament altijd aan ons uitgelegd. Maar inmiddels
weten we beter. Het verhaal van Adam en Eva in het Paradijs
symboliseert in werkelijkheid de eerste mensen die op Aarde
geïncarneerd waren en hun paradijselijke ‘state of mind’, hun
zuivere bewustzijn, los lieten om het leven op Aarde in alle as-
pecten te onderzoeken. Niet om verderfelijk te worden, maar
om door de Aardse dualiteit heen een geweldig groeiproces
door te maken. Het was simpelweg zo bedoeld. Niets is toeval.
Ik zeg dan ook altijd dat de mannen de vrouwen wel heel
dankbaar mogen zijn, want het was toch maar Eva die door de
appel te plukken het menselijke leven op Aarde, met al zijn
wonderbaarlijke ontwikkelingsprocessen, in gang heeft gezet
om de groei van de zielen in evolutionaire zin een geweldige
impuls te geven. Dat in dat opzicht goed en kwaad ‘one of a
kind’ zijn, wordt nog eens extra duidelijk door het feit dat de
appel werd geplukt van ‘de boom van kennis van goed en
kwaad’. Met andere woorden: goed en kwaad maken onder-
deel uit van die een en dezelfde Goddelijke boom die stevig in
het Aardse geworteld is, goed en kwaad horen bij elkaar. Het
Goddelijke is niet alleen maar goed, maar omvat ook alle zo-
genaamde ‘slechte’ aspecten van de schepping. Een haai die

door God geschapen is, kan toch niet alleen maar slecht zijn?
Jezus over ‘goed en kwaad’: “De dualiteit van ‘goed en
kwaad’ kan heel relatief zijn. Soms is niet altijd even duidelijk
wat goed en wat kwaad is. Dat is in de menselijke optiek vaak
een kwestie van persoonlijke interpretatie. Wat voor de één
goed is, kan in de ogen van een ander helemaal fout zijn. Zo
zijn er individuele en collectieve ‘zoektochten’ van de mens
op Aarde, die grove vormen hebben aangenomen en als ‘ver-
boden’ worden aangemerkt in de Tien Geboden, maar de men-
sen hebben deze ervaringen nog nodig of denken ze nodig te
hebben om door ‘schade en schande’ wijs te worden. Mensen
negeren soms, bewust of onbewust, de Goddelijke adviezen en
willen experimenteren en ervaren, om het goede en het kwade
in zichzelf te leren onderscheiden; om zo het kwade in zichzelf
niet te ontkennen, het juist te erkennen, het een plaats te ge-
ven, om er bewust mee om te gaan teneinde het te kunnen
transformeren en het te overstijgen.

Om de menselijke dualiteit te onderzoeken wijs ik ook op
andere vormen van schade of vervreemding die jullie merk-
waardigerwijs wel vaak acceptabel vinden en als ‘goed’ be-
schouwen, maar die ook pijn met zich meebrengen, zoals het
slachten van dieren, het financieel en politiek onderdrukken
van landen, het speculeren en manipuleren met geld, het dis-
crimineren van minderheden, het verwoesten van de natuur,
oorlog voeren, et cetera, et cetera. Wat zijn voor jullie de crite-
ria voor ‘goed’ en voor ‘kwaad’? Wanneer jullie jezelf en an-
deren pijn doen, kwetsen jullie je hart en dat van de anderen.
En dat nu is een geheel andere interpretatie van het woord
‘zonde’. Er is nog iets boven goed en kwaad dat met liefde,
mededogen en eerlijkheid te maken heeft. Het je bewust wor-
den dat je zowel goed als kwaad in jezelf draagt, brengt je tot
mededogen en vergeving. Het is voor de menselijke transfor-
matie dan ook essentieel, dat de mens inzicht krijgt in het fe-
nomeen dualiteit. Wanneer je wakker bent, bevind je jezelf in
een bepaalde bewustzijnstoestand. Deze toestand wordt het
meest expliciet door al je ervaringen te splitsen in twee polen,
twee extremen; dit kan dualiteit genoemd worden. De sterkste
polarisatie komt naar voren in situaties die je als ‘gewenst’ en
‘ongewenst’ labelt. Die kwalificaties corresponderen met je
idee van ‘goed’ en ‘kwaad’. Je basishouding en manier van
denken zijn, dat je je leven inricht naar wat je als gewenst en
goed ziet en je afkeert van wat je als ongewenst en kwaad be-
schouwt. Dit is het niveau van bewustzijn waar de persoonlijk-
heid op functioneert. De ziel functioneert echter in een hogere
bewustzijnstoestand waar geen goed en kwaad als uitersten be-
staan. Het willen integreren van de ervaring van goed en
kwaad stimuleert je tot een hoger bewustzijnsniveau en brengt
je ertoe om je met je ziel af te stemmen en op een dieper ni-
veau te begrijpen wie je bent. Als je jezelf in je leven constant
tussen twee polen beweegt en de zaken vaak als zwart-wit ziet,
is het meestal moeilijk om ongewenste ervaringen te begrijpen
en uit te werken. Op een bepaald moment tijdens je evolutie
zul je echter tot een ander inzicht komen en jezelf van de illu-
sie van duaal denken bevrijden om een meer relativerend mens
te worden die eenheidsbewustzijn ervaart.”

Jezus niet voor onze zonden gestorven
Maar is Jezus dan niet voor onze zonden gestorven, vraagt u
zich af? Jezus wederom: “Voor mij was de kruisiging een in-
wijding, een totale overgave aan God, aan het Goddelijke. Ik
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Zonde bestaat niet

Reint Gaastra

De mens wordt innerlijk verteerd door

schuld- en zondebesef. ‘Ik deug niet’ is

de diepgewortelde aanname. Maria en

Jezus maken in het boek ‘Over de

Goddelijkheid van de Mens’ duidelijk,

dat zonden in hun visie niet bestaan en

dat mensen geen zondige wezens zijn.

Mijn echtgenote Gabriela en ik
woonden nog niet zo lang samen, toen
wij in 2000 virtueel ‘bezoek’ kregen
van ‘spirituele meesters’. Gabriela had
sinds haar jeugd contact met ‘de hoge-
re sferen’, dus helemaal vreemd keken
we daar nu ook niet van op, maar toen zij zich bekend maak-
ten als Maria, Jezus en Magdalena waren ook wij sprakeloos. Na-
dat wij van de eerste verbazing bekomen waren, kreeg Gabriela
de eerste boodschappen van hen door, een zeer bijzonder, won-
derbaarlijk en ontroerend moment. Zij vroegen ons expliciet, of
wij ons samen beschikbaar wilden stellen voor het doorgeven van
een boek dat de in onze ogen mooie, maar ook controversiële titel
‘Over de Goddelijkheid van de Mens – Openbaringen van Maria,

Jezus en Maria Magdalena ’ moest dragen.
Na een enerverend bezoek aan Jeruzalem in de zomer van

2000, nog voor de laatste periode van ernstige schermutselingen
tussen Palestijnen en Joden, begonnen wij eind augustus 2000 in
onze werkkamer aan de ‘doorgeefsessies’. Met kaarsen aan en af-
beeldingen van Jezus en Maria in onze directe nabijheid kwamen
de eerste Openbaringen bij Gabriela ‘binnen’. Zij sprak ze uit en
ik legde de doorgevingen vervolgens vast in de computer.

Heftige boodschappen
Het lijkt simpel, maar het was niet altijd even gemakkelijk,
zeker in het begin niet. De vernieuwende boodschappen, die
wij voor de mensheid mochten ontvangen, kwamen vaak zo
heftig bij ons ‘binnen’ dat wij regelmatig na een kwartier al
moesten stoppen, omdat wij zo ‘geraakt’ waren. Soms lag ik
misselijk en hyperventilerend op de grond, doordat de openba-
ringen mij in een heftig verwerkingsproces met allerlei licha-
melijke verschijnselen brachten. In werkelijkheid kwamen wij
alle twee in een ingrijpend transformatieproces terecht, waarin
wij werden geconfronteerd met onze overtuigingen en aanna-
mes en ons ‘ongeloof’ die een werkelijk accepteren van de
Goddelijke Openbaringen in de weg stonden. Deze innerlijke
blokkades moesten eerst in onszelf worden opgeruimd, voord-
at we ons voor honderd procent voor de niet mis te verstane
boodschappen open konden stellen. Het was ook nogal wat,
dat we te horen kregen. Een korte opsomming: Maria Magda-
lena is altijd de partner van Jezus geweest, Maria maakt duide-
lijk dat zij het kind Jezus niet als maagd heeft ontvangen en
dat seksualiteit heilig is, de mens draagt de drie-eenheid Va-
der, Zoon en Heilige Geest in zichzelf, de mens is ook Godde-
lijk, de ware betekenis van de kruisiging, Jezus is niet voor
onze zonden gestorven en zonde bestaat niet!

Hoezo, zonde bestaat niet? Vroeg ik
mij af. Natuurlijk bestaat zonde wel.
Kijk maar naar al die oorlogen, al die
verkrachtingen, moorden, terreuracties
en al die manipulaties. Dat kan toch al-
lemaal niet zomaar. Bovendien voelde
ik mezelf ook een zondig wezen met al
mijn verkeerde gedachten, aannames en
handelingen. Ik deugde niet. Of toch in
essentie wel? Een dilemma waar ik
toch maar het beste Jezus zelf over aan
het woord kan laten. In Openbaring 20
uit ons boek zegt hij: “Het is belangrijk

voor de mensheid om te weten dat zonde, zoals mensen dit be-
grip interpreteren, niet bestaat. Wel is er bij jullie sprake van in-
nerlijke pijn die het gevolg is van jullie verblinding en ver-
vreemding van jullie ware aard. Het bewustzijn van velen is niet
afgestemd op het zijn van een Goddelijk wezen, het is afge-
stemd op de in jullie denken bestaande splitsing tussen het spiri-
tuele en het materiële. Wanneer mensen het spirituele en het
materiële niet met elkaar kunnen verenigen, ontstaat innerlijke
pijn en een onvervuld gevoel.”

Maria fysiek bevrucht en toch niet zondig
Wie ben ik om aan de woorden van Jezus te twijfelen, maar ik
heb toch altijd geleerd dat wij als zondige wezens geboren
worden. Door Maria als maagd heilig te verklaren was auto-
matisch elke vrouw die een kind baarde dat fysiek verwekt
was zondig, was elke man die haar beminde en bevruchtte een
zondaar en deugde elk kind – dat uit geslachtsgemeenschap
was geboren – niet. Zo ontstond in tweeduizend jaar christen-
dom en Europese beschaving na Jezus een aanname die de
mens bij voorbaat als zondig bestempelde. Maria zei hier zelf
over in Openbaring 11: “Via mijn beeld van moeder Maria
werd in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, een moederlijk
ideaalbeeld gepresenteerd dat in wezen niet van deze Aarde is.
Ik zou bevrucht zijn door de Heilige Geest, maar niet seksueel
met een man verbonden zijn geweest. Die aanname heeft een
bepaalde mate van eenzaamheid met zich meegebracht, het
vrouwelijke principe wordt namelijk als onrein beschouwd;
het mag er in wezen niet zijn. Alleen maar gedeeltelijk, name-
lijk als moederlijk aspect. Deze splitsing heeft weliswaar, in
termen van menselijke ontwikkeling en evolutie, een functie
gehad, maar nu is het tijd voor eenheid en integratie. Een
vrouw die zich in mij spiegelt, raakt nog steeds in verwarring.
Als zij moeder wil zijn, moet ze wel ‘onrein’ worden door zich
met een man te verbinden en dat maakt ook de man onrein.
Men voelt zich dan vaak op diep niveau schuldig over het ver-
wekken van een kind door middel van seksueel contact. Die
energie van schuld wordt echter tegelijkertijd aan het ongebo-
ren kind meegegeven. De aanname is dan: ‘Wij vrouwen deu-
gen niet en jij dus ook niet.’
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bekeken, waarbij ik kort een uitleg heb gegeven over onder
andere de betekenis van de zevenstraalskaarsen.

Andere onderwerpen binnen het overleg
Een ander onderwerp waarover uitgebreid met elkaar is ge-
sproken, is kanselruil en preken over en weer. Daar staat men
positief tegenover. Alleen is het op dit moment uitgesloten dat
iemand van ons van de OKK toestemming zou krijgen om in
haar kerk een preekbeurt te vervullen. Kanselruil - hieronder
verstaat men een hele dienst doen - is voor ons niet mogelijk,
maar een preekbeurt tijdens een dienst in onze kerk natuurlijk
wel. Tot nu toe is het er nog niet van gekomen, maar het idee
leeft nog steeds. Of, zoals Ds Florus Kruyne van de Remon-
strantse gemeente zei: “Dat zou pas echt grensverleggend
zijn.” Zelf lijkt het me een fantastische ervaring.

In ons overleg wordt regelmatig iets verteld over het wel
en wee van onze gemeenten, maar ook van onze kerkgenoot-
schappen. Zo heb ik ook verteld over de problematiek waar
wij tegen aanliepen met de internationale Kerk over de wij-
dingen voor vrouwen. Gezien de achtergronden van de ande-
ren was er grote waardering voor onze inzet en de uiteindelijke
stap die we hebben gezet. In het overleg kwam van de zijde
van de OKK naar voren dat binnen de Unie van Utrecht het-
zelfde probleem leeft. Zoals bekend heeft een aantal leden van
de Unie vrouwen toegelaten tot het priesterambt (o.a. in Ne-
derland). Uiteindelijk heeft het geschil ertoe geleid dat de
Poolse Nationale Kerk in de VS uit de Unie van Utrecht is ge-
treden, omdat zij zich niet kon verenigen met het standpunt
van die andere leden.

Tijdens onze overleggen is naast de hiervoor al besproken
onderwerpen een uiteenlopend aantal onderwerpen aan de
orde geweest, bijvoorbeeld: contacten met migrantenkerken,
contacten met moslims, oorlogsdreiging met Irak, gezamenlij-
ke kerstviering, gevangeniskerkdiensten. Er wordt onderscheid
gemaakt in de Griekse, Roemeense en Joegoslavische ortho-
doxie. In de binnenstad van Utrecht zijn er twee migrantenker-
ken, een Griekse en een Servische groep. Verder is er een
Ethiopische groep. De Serven houden hun diensten in de kerk
van de OKK. De groep bestaat uit 50 tot 60 jonge, goed ge-
ïntegreerde mensen. Deze groepen willen graag contacten om
uit hun isolement te komen. Ze zijn wel echt orthodox (verge-
lijkbaar met de Gereformeerde Bond). De Buurkerken hebben
zich bereid verklaard om vertegenwoordigers van deze Kerken
in hun midden uit te nodigen. Vanwege de reeds bestaande
contacten met de OKK, zijn bij monde van priester Jaap
Spaans de Serven daarvoor uitgenodigd. Tot nu toe hebben ze
geen gebruik gemaakt van die uitnodiging.

Ook Kerk zijn in de samenleving
Tijdens de bijeenkomst van de Buurkerken in oktober 2004
heeft Ds Arjan Noordhoek van de Baptistengemeente “Silo”
op boeiende wijze iets verteld over zijn werk in het gevang-
enispastoraat. Hij doet dit werk al vele jaren. Hij ziet een be-
langrijke rol weggelegd voor de Kerken, namelijk in de terug-
keer van gedetineerden naar de samenleving. Daarvoor is het
belangrijk dat vrijwilligers uit verschillende kerken zich opge-
ven om met een zekere regelmaat naar gevangeniskerkdien-
sten te komen en contact te hebben met gedetineerden. Hun
ervaringen kunnen ze dan meenemen naar hun eigen Kerk om
daarover te praten met andere gemeenteleden. Vanuit de ker-

ken is de Stichting Exodus Nederland (SEN) ontstaan. SEN
biedt (ex-)gedetineerden begeleiding bij hun terugkeer in de
maatschappij, met een programma dat is opgebouwd rond de
thema’s wonen, werken, relaties en zingeving. Bij SEN zijn 10
Exodushuizen aangesloten, waaronder een in Utrecht. Arjan
Noordhoek is nauw betrokken bij het huis in Utrecht. Met een
zekere regelmaat worden bewoners van dit huis uitgenodigd
voor een maaltijd bij de Baptistengemeente. Voorafgaand aan
ons overleg in oktober, was er ook zo’n maaltijd. Theo en ik
waren daarvoor uitgenodigd. Jammer genoeg waren we beiden
zo vroeg niet in staat aanwezig te zijn. Wel hebben we nog net
het eind van de maaltijd (“het toetje”) meegemaakt en iets van
de sfeer kunnen proeven.

Toekomst
Het Buurkerkenoverleg Utrecht Centrum bestaat nu 3 jaar.
Daardoor heeft onze Kerk wat meer bekendheid gekregen in
Utrecht. Dit resulteert in meer informatie over allerlei activi-
teiten, verzoeken om medewerking via de post, maar bijvoor-
beeld ook in een uitnodiging om deel te nemen aan een
pastoresoverleg Binnenstad Utrecht. Alle deelnemers zijn heel
positief over de onderlinge contacten en over wat tot nu toe sa-
men is ondernomen. Zowel Theo als ik hebben er een goed ge-
voel bij. Waar het uiteindelijk toe zal leiden, is niet duidelijk.
Zolang het gevoel goed is, willen we graag blijven bijdragen
aan dit overleg.

Frank Kouwe is de eerstaanwezend priester in de kerkgemeente

Utrecht, waarin ook Theo Mensink als priester werkzaam is.

* * *
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Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten

Hendrik S. de Bruin

Nagenoeg in elk kerkblad, dat in deze kolommen is gerecen-

seerd, staat het door mgr. Frank R. den Outer geschreven ver-

slag van de Algemene Bisschoppelijke Synode, die van 4-10

augustus jl. in het Belgische Natoye gehouden is.

Het discussiestuk ‘Missie en Visie der VKK in Nederland’

trof ik niet in elke editie aan, maar wellicht is hieraan reeds in

een vorig nummer van het desbetreffende kerkblad aandacht

besteed, of zal het in een volgend nummer worden gepubli-

ceerd. Na de ontvangst van voorstellen en vragen van alle

kerkgemeenten zal de werkgroep ‘Missie en Visie’ het discus-

siestuk aanpassen en vervolgens ter beoordeling aan de Raad

van Gemeenten voorleggen.

De data van bepaalde vieringen en activiteiten, die in de

gerecenseerde kerkbladen genoemd zijn, zullen bij en na het

uitkomen van deze ‘Reflectie’ al verleden tijd zijn. Desondanks

is de zogeheten toekomende tijd in de verslaggeving gehand-

haafd om geen fricties in de letterlijke tekstuele weergave te

veroorzaken.

Kritische kanttekeningen en suggesties van kerkbladre-

dacties en/of lezers en lezeressen zijn van harte welkom!

Nieuws uit de stad van Sint Eusebius
* Het september/oktober/novembernummer van het ‘Con-

tactblad’ van de kerkgemeente Arnhem opent zijn kolommen
met de beste wensen voor priester Peter Baaij , die op Pinkste-
ren 2005 tot bisschop zal worden gewijd. Hij mag met recht
een gekozen bisschop worden genoemd, want zijn voordracht
is mede te danken aan de voorstellen van bisschoppen en le-
den der kerkgemeenten en clericale synode, welke onder voor-
zitterschap van mgr. Tom Degenaars tijdens de Algemene
Bisschoppensynode van 4-10 ter sprake zijn gekomen.

* Een artikel over het feest van Maria Geboorte vertelt ons
de legende, dat Maria als huwbare vrouw in de tempel aanwe-
zig was en dat degene van de daar aanwezige huwbare man-
nen, wiens herdersstaf was gaan bloeien, haar bruidegom zou
worden. Dat bleek dus Jozef te zijn...

* In een bijdrage van mgr. Frank den Outer over de vrede-
groet wordt deze goede wens (‘Vrede zij met u’) gerelateerd
aan het Joodse sjaloom, hetgeen ook – heel aards – betekent:
‘een goede oogst, vriendschap, vreugde in dit leven’. Tevens
zijn de bekende woorden van Jezus uit Johannes 14:27a geci-
teerd: “Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de
wereld die geeft, geef Ik hem u”. ‘Jezus sprak niet over een
toestand zonder oorlog,’ aldus het commentaar, maar over die
andere vorm van vrede – van heel zijn, van welzijn, een je ge-
borgen weten in God, een bevestigen, sterken en zegenen van
je leven; en zulk een vrede komt niet voort uit ‘de wereld’…

* Met de inderdaad ‘ontroerende en troostende Keltische
reiszegen’, die aan de 7de-eeuwse Ierse monnik Sint Patric
wordt toegeschreven, sluit Arnhem af: De Heer zij voor u om

u de juiste weg te wijzen, achter u om u in de armen te sluiten

en om u te beschermen tegen gevaar, onder u om u op te vang-

en, wanneer u dreigt te vallen, in u om u te troosten als u

verdriet hebt. De Heer omgeve u als een beschermende muur,

wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om

u te zegenen. Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der

eeuwigheid. Amen.

‘Stichtelijke geluiden’
* In het september/oktobernummer van het periodiek van

de Utrechtse kerkgemeente ‘Sint Maarten’ spoort de werk-
groep ‘Missie en Visie’ de lezers en lezeressen aan om alsnog
te reageren op het discussiestuk ‘Missie en Visie der VKK in
Nederland’.

* Priester Theo Mensink stelt in het artikel ‘De Kerk als
bron van transformatie’, dat de VKK is opgericht op het mo-
ment waarop duidelijk werd, dat vrede voor lange tijd afwezig
zou zijn. In 1916 is de Vrij-Katholieke Kerk immers ontstaan
met het oogmerk Licht te verspreiden, wat nog steeds haar cen-
trale doelstelling is. Om dat des te vollediger te bewerkstelligen
begint het vrouwelijke aspect een belangrijke rol te spelen, aldus
de schrijver. Op wereldniveau moeten het vrouwelijke en het
mannelijke immers in evenwicht komen. Samen vormen ze een
eenheid, zoals God één is. Nu wij ontvankelijk worden voor de
heelheid van God, neemt de invloed van God in de wereld toe.
God drukt zich uit via de mensen. Hoe meer wij het mannelijke
én het vrouwelijke in evenwicht hebben in onszelf, des te beter
kan God via ons het Licht de wereld laten instromen.

Wij hebben nu zó ver onze evolutie doorgemaakt, dat we
ontvankelijk zijn voor het vrouwelijke aspect, zo stelt de au-
teur. De Kerk als geheel in Nederland heeft dat aangevoeld en
wil dat versnellingsproces ondersteunen, waarmee ze de trans-
formatie naar vrede en harmonie schraagt.

De aloude Hanzestad geeft ook acte de présence
* De oktober/novembereditie van het Maandbericht van de

Sint-Michaëlgemeente te Zwolle is een themanummer, dat ge-
wijd is aan de convocatie, die in de korte vorm van de H. Mis
na het ‘Asperges me’ door de celebrant de kerkgemeente
wordt toegezongen: “Broeders en zusters, laat ons nu tezamen
onze Tempel grondvesten”.

De redactie legde deze liturgische uitnodiging voor aan
enkele gemeenteleden, met de vraag wat die bij hen oproept.
“Eerst goed aarden om daarna ontvankelijk te kunnen zijn
voor het mystieke”; “Dat je die kwaliteiten die in de stralen
zitten een plek in jezelf kunt geven”; “Eerst goed aarden om
daarna ontvankelijk te kunnen zijn voor het mystieke”, zo lui-
den enkele reacties.

* E.a. priester Gert Jan van der Steen wijst ons er in zijn bij-
drage ‘De tempel grondvesten’ op, dat de gemeente in het respon-
sorium haar vertrouwen op Christus belijdt, die in de essentie van
alles is en niets aan het lot overlaat. Daardoor is het onze taak de
Tempel op Hem te grondvesten. De H. Mis kan enerzijds op een
extatische, en anderzijds op een zwoegende wijze worden
beleefd. Bij de eerste manier ben je volgens de schrijver in de he-
mel, bij de tweede ben je op aarde en tracht je haar met de hemel
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aandacht, zorg, respect, liefde en vertrouwen kunnen we heel
gemakkelijk bij dat licht komen. Het is helemaal niet ver weg
noch onbereikbaar. Dat licht is het koninkrijk waar de predi-
king van Jezus en vooral ook van Johannes de Doper steeds
over gaat: bekeert u, want het koninkrijk is nabij; maakt recht

de weg des heren. Die weg is de weg van onze eigen aandacht
en zorg. Als we om ons heen kijken, kunnen we de verschillen
in kwaliteit onmiddellijk zien. In aandacht en zorg groeien res-
pect en vertrouwen. In hebzucht en zelfzucht raken aandacht
en zorg geheel begrensd door de lengte van onze eigen neus.
Verder reikt die aandacht niet.

We zoeken echter geen gelijkenis met God (en God schiep

de mens naar Zijn beeld en gelijkenis). De menselijke uitda-
ging is juist om boven ons mens-zijn uit te stijgen en de uit-
gang te vinden uit de schepping, die ons de versmelting met
God zelf brengt. Wijzelf zijn niet Gods gelijkenis maar aan
Hem identiek, wijzelf zijn Hem.

De Mundaka Upanishad (II, 2,4 en 5) formuleert het prach-
tig en heel direct:

4. Ôm is de boog, het persoonlijke zelf de pijl, het Absolute
(Brahman) het doelwit. Mik nauwkeurig en verzink erin als
een pijl die doel treft.
5. Dat Zelf is het Ene zonder tweede. Hemel en aarde, ruimte,
de denkende geest en het leven zelf zijn in Zijn mantel gewe-
ven. Er is niets anders. Dit is de brug naar onsterfelijkheid.

De grote filosoof en hervormer Shankara zegt het heel kort
en bondig: Wat van goud is, is van goud. Wat van God is, is
van God.

Paul G. van Oyen (1944; www.pvanoyen.nl) studeerde rechten aan de

Universiteit van Amsterdam. Na een internationale bankcarrière werd hij in

1990 bedrijfsadviseur en persoonlijke coach. Hij bestudeerde de vroeg-

christelijke traditie onder zijn leermeester Leon MacLaren. Thans is hij

nauw verbonden aan het centrum voor de filosofie van Advaita Vedanta in

Shringeri (Zuid India), de zetel van ZH Shri Bharati Tirtha, Shankaracarya.

Hij is rector van Stichting Centrum Plenum, te Amsterdam.

* * *
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ten: bewustzijn, intelligentie en gelukzaligheid (sat-cit-ânanda).
In feite valt er geen tijd te verliezen, want hoe verder we afdrij-
ven van onze kern hoe lastiger het wordt om terug te gaan. We
zijn uit God voortgekomen en zullen dus tot God terugkeren. Er
is geen alternatief, want alle bewegingen in de schepping verlo-
pen cyclisch: Ik ben de alfa en de omega. Uit God zijn we
voortgekomen, door God worden we in stand gehouden en le-
ven we en tot God zullen we terugkeren. Dan is de cirkel rond.
De hemel is niet goed genoeg. Alleen God zelf is goed.

De Bijbel zegt ons in het eerste vers van het Boek Genesis:
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Om dit te la-
ten gebeuren moet dit creatieve beginsel (God) alwetend zijn,
almachtig en Zijn wil wet, zoals bijvoorbeeld: En God zei: Er

zij licht, en er was licht en God zag dat het goed was. Het eer-
ste vers van de Bijbel gaat uit van de wens die opgerezen is. In
de Vedische traditie is dit de wens die oprijst in het kosmische
ei om de schepping naar buiten te brengen. Dit beeld vinden
we regelmatig terug in de verschillende Upanishaden. Er is
echter een belangrijke passage in de Taittirîya Upanishad (II, 6

en 7) die luidt:

6. Wie het Zelf ontkent, ontkent zichzelf. Wie het Zelf bevestigt,

bevestigt zichzelf. Dit gelukzalige Zelf is de ziel van het

belichaamde zelf. Bereikt een onwetende dat Zelf, wanneer

hij naar gene zijde gaat of alleen een wijs mens?

Het Zelf zei: ‘Laat mij vele worden; laat mij geboren worden.’

En in de hitte van zijn meditatie schiep Hij alles; alles

scheppende, trad Hij alles binnen; alles binnengaande,

nam Hij vorm aan maar bleef zelf vormloos. Hij nam

begrenzingen aan, maar bleef zelf onbegrensd. Hij maakte

zich een tehuis, maar bleef zelf zonder woon- en verblijf-

plaats. Hij schiep kennis en onwetendheid, werkelijkheid en

onwerkelijkheid. Hij werd alles, daarom is alles werkelijk-

heid. Hier is mijn gezaghebbende uitspraak:

7. In den beginne was er geen schepping. Toen kwam de

schepping. Hij schiep zichzelf uit zichzelf. Daarom wordt Hij

Zelfschepper genoemd.

Alles is zelfgeschapen. Hij is de essentie ervan. De mens

drinkt die essentie en is vol gelukzaligheid. Indien de mens

zich niet in de vreugde verloor, zou hij niet kunnen ademen,

hij zou niet kunnen leven. Het Zelf is de vreugdegever.

Wanneer de mens dat onzichtbare, naamloze, tehuisloze,

vormloze en onkwetsbare Zelf vindt, is hij niet langer

bevreesd. Het Zelf betwijfelen betekent te leven in vrees.

Wie denkt wijs te zijn, maar aan de alomvattendheid van het

Zelf twijfelt, gaat zelf weifelen en raakt vervuld van vrees.

Onbegrensd
Van belang is op te merken, dat deze tekst zegt: Laat mij velen

worden; laat mij geboren worden. God zegt niet: Ik zal scheppen,

maar Hij zegt: Ik zal worden. Het Ene dat Hij is (sat-cit-ânanda),
vermenigvuldigt zich door vele te worden, maar dat Ene blijft dat
Ene en de sat-cit-ânanda blijft zichzelf: bewustzijn-intelligentie
en geluk. Zelf wordt het niet meer of minder, maar het wordt ge-
boren als ‘velen’. Dit betekent dat de eindeloze veelheid en ver-
scheidenheid aan namen, vormen en dingen, die we kunnen
waarnemen niet méér zijn dan een uitdrukking van dat Ene
zonder tweede. Zij zijn en blijven, altijd, een uitdrukking van de
sat-cit-ânanda. Alles wat we zien is een uitdrukking van opperste
gelukzaligheid. Dit is de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien:
om temidden van de schijnbare misère en ellende God te blijven
zien voor wat Hij is: sat-cit-ânanda. Is dit niet de navolging van
Christus? De begrenzingen die er zijn, zijn tijdelijk en voorbij-

gaand. Wat blijft is het onbegrensde Zelf: In den beginne was er
geen schepping. Toen kwam de schepping. Hij schiep zichzelf uit
zichzelf.

Het is van belang dat we gaan inzien, dat de schepping die

in den beginne geschapen werd niet op zichzelf bestaat, maar
uit het creatieve beginsel zelf voortkomt. Hij schiep zichzelf

uit zichzelf. Inderdaad, in feite is er alleen maar Dat. Dit wordt
bedoeld met de fameuze uitspraak uit de Vedânta-filosofie,
wanneer over Brahman (het Zelf) gesproken wordt als Het Ene

zonder tweede. Er is alleen maar Dat, Brahman. De ultieme
werkelijkheid, het enige werkelijke feit dat bestaat is dat God
bestaat en dat al het ándere geschapen is en slechts bestaat als
een projectie, dus alleen in naam en vorm. In die zin wordt de
schepping illusoir genoemd, zoals een film of een theaterstuk
ook een illusie is. Een horrorfilm is vol griezeligheden en
meestal vol geweld, maar het blijft een illusie. Juist daarom
kunnen we ernaar blijven kijken, als we dat willen. Een Holly-
wood-film is een en al sentimentaliteit, maar ook dat blijft een
illusie, waardoor we ernaar kunnen blijven kijken, als we dat
willen. In feite brengt de schepping niets nieuws, hoewel dat
binnen de schepping wel zo lijkt. Het nieuwe is een projectie
van het worden, maar de werkelijkheid is dat er slechts één
zijn is: bewust-zijn.

Allesdoordringend
Als de Bijbel ons voorhoudt, dat God in den beginne de hemel

en de aarde schiep, dan betekent dit dat er vóór het begin al-
leen maar tijdloosheid was, waarin God aanwezig was. Daar-
om wordt Hij Zelf-bestaand genoemd en eeuwig. Uit welke
materie, uit wat voor een materiaal bracht Hij deze schepping
voort? Het is duidelijk dat dit alleen uit zijn eigen substantie
kan zijn. Die substantie is het Zijn zelf. Daarom zegt Boek
Exodus (3,14) ook: Ik ben die Ik ben, en Hij zeide: aldus zult

gij tot de Israëlieten zeggen: “Ik ben heeft mij tot u gezon-

den”. De onontkoombare gevolgtrekking is dus, dat al het ge-
schapene en dus ook de mens zelf, in wezen niets anders zijn
dan God Zelf. Daarom is de menselijke ziel goddelijk en on-
sterfelijk. Door de gave van de rede heeft alleen de mens ech-
ter het unieke vermogen meegekregen om zich hiervan bewust
te worden en dat bewustzijn te verwerkelijken, te realiseren.
Al het geschapene is een uitdrukking van Gods alkennis, van
Gods almacht en van Gods alomvattendheid. Bovendien is Hij
allesdoordringend, voorbij tijd en plaats, eeuwig, altijd, alkun-
nend, algevend en alontvangend.

Wat uit God is voortgekomen, zal tot God wederkeren.
God zijt gij en tot God zult gij wederkeren!

Omdat we zelf goddelijk en onsterfelijk zijn, is het niet te
verwonderen dat we nóóit helemaal tevreden zullen zijn als we
die goddelijkheid en onsterfelijkheid niet echt verwerkelijkt
hebben. Zolang dat niet het geval is, hebben we nog wat te
doen in deze schepping en zullen we doorgaan, tot het einde
toe. Dat einde is dan weer een nieuw begin, enz. Zo bezien is
de schepping als een tredmolen. Alleen de mens is geheel vrij
om eruit te stappen. Het ligt aan de mens zelf te besluiten dat
te doen en dan de daad bij het woord te voegen. Dit is de thuis-
reis. Tastend in de behoorlijk diepe duisternis van onze eigen
onwetendheid en botte domheid en zelfzucht leven we in een
wereld vol zelfgemaakt geween en geknars van tanden. Toch
dragen we in ons dit stralende licht van zuiver bewustzijn dat
pure intelligentie en pure gelukzaligheid is. Door middel van

32

Reflectie 1(3), december 2004

te verbinden. Vaak leidt de tweede wijze zijns inziens op onver-
wachte wijze tot een geestelijke verdieping.

* Pauline de Groot beschouwt in ‘Een tempel grondves-
ten’ een tempel als drie levensvormen, namelijk je eigen
lichaam en geest, je directe omgeving en de maatschappij
waarin je functioneert. Grondvest ik een tempel, zo stelt ze,
dan dien ik eraan te werken, dat het goddelijke zich in mij en
mijn omgeving manifesteert. Dat betekent dat je luistert naar
datgene wat je lichaam en je geest je vertellen en van je vra-
gen, wat je omgeving je vertelt en eveneens van je vraagt.
Anders gezegd: een tempel grondvesten gaat hand in hand met
liefde en de intentie om als instrument van het goddelijke te
willen dienen: liefde maakt mogelijk, dat je jezelf en daarmee
de ander kunt respecteren.

* Belangrijk is de aankondiging van priester Van der Steen,
dat altaardienares Wies Kuiper de wens heeft uitgesproken het
pad naar het priesterschap te gaan. Haar werd op zondag 3 okto-
ber door mgr. Frank den Outer in de Zwolse kerkgemeente de
wijding tot subdiaken verleend. Deze wijding ligt volkomen in
de lijn van het besluit van de Algemene Bisschoppelijke Synode
alle wijdingen voor vrouwen open te stellen.

De Maasstad zet alle zeilen bij…
* In de november-editie van het Maandbericht van de St.

Franciscuskerkgemeente in Rotterdam besteedt e.a. priester
Ronald Engelse aandacht aan de Requiemmis, die al sinds
tachtig jaar elke week in de Sint-Michaëlkerk in Naarden
wordt opgedragen ‘voor de levenden en de doden’. Vele over-
ledenen zijn bij deze wekelijkse diensten in hun ijle lichamen
aanwezig, wetend dat de tempel die wij gezamenlijk tijdens de
H. Mis met onze toewijding en liefde helpen bouwen ook hun
tempel is. Vooral de lichtende aanwezigheid van de geconsa-
creerde Hostie geeft ook aan hen ‘de vrede die altijd met u is’
in de zekerheid van het eeuwige leven. Ook bij het H. Lof ba-
den de overledenen zich in het transcendente Licht en ont-
vangen de zegen van het Allerheiligst Sacrament.

Na de dood moet er in de eerste fase veel worden verwerkt:
zoals een heel leven met dikwijls onopgeloste problemen,
machteloosheid en angst. Pas na die eerste fase van verwer-
king vindt de ziel haar rust en haar vrede. Daarom vieren we
eenmaal per jaar, op 2 november, de H. Mis van Allerzielen.
We dragen dan al onze geliefden en bekenden op, die in het
afgelopen jaar zijn overgegaan, door hun onze liefde en toe-
wijding te geven. Het Licht en de Zegen van Christus en de
Liefde van Onze Vrouwe zullen hen en ons daarbij helpen.

* Min of meer in het verlengde van het vorige artikel lig-
gen de citaten uit de boeken ‘De Hemelse Machten achter het

Kerkelijk Jaar’ en ‘Het astrale gebied en het mysterie van de

dood’, beide destijds geschreven door prof. dr. J.E. van der
Stok z.g. De hoogleraar gaat hierbij in op de levenssschouw
die we na onze dood zullen ondergaan, waarbij het afwinden
van de levensdraad en het intrekken van het levensweb begint.
Er is in de geestelijke wereld een wondere schoonheid van de
voorzieningen die getroffen zijn voor het overgaan van het fy-
sieke naar het astrale leven, de vervulling van het Mysterie
van de Dood. In de astrale periode wordt men hersteld in
deugd. Later, in de hemelwereld, wordt men in structuur her-
steld, wat inhoudt, dat alle mentale structuren van de mens die
uit hun natuurlijke assen zijn gewrongen, weer in hun origine-
le vormen worden hersteld.

* Petra Schuurmans belicht in ‘De exclusieve heiligheid’
(1) de twaalfde-eeuwse benedictines, mystica en dichteres
Hildegard van Bingen, die reeds toen aarde en kosmos als één
mystiek geheel zag en heiligheid beschouwde als een toestand
die bereikt kan worden door iedereen, die oprecht zoekt en
volhardt in de strijd voor de verruimde vorm van bewustzijn,
oftewel verlichting. Een ‘levende’ vorm van religie in een
kerkgenootschap kan ontstaan, wanneer mensen met elkaar het
leven en werken van bekende mystici en mysticae beschouwen
en doorvoelen. Wellicht een aanzet tot het vormen van een
tastbare mystieke gemeenschap.

* In ‘Andere religies’ wordt erop gewezen, dat het chris-
tendom één van de vele wijzen is, waardoor God via zijn lera-
ren tot de mensen spreekt. Laat iedere godsdienst, waar men in
de VKK in het algemeen open voor staat, dan ook een bloem
zijn in een veelkleurig religieus boeket. Het feit, dat iedere
cultuur haar eigen godsdienstvormen ontwikkelt, heeft echter
ook geleid tot grote problemen tussen de volkeren, gebaseerd
op het vasthouden en opdringen van eigen dogma’s, bijgeloof
en liturgische vormen. Zo zijn er nog steeds godsdienstoorlo-
gen en (aldus de onbekende auteur van deze bijdrage) ‘ook in
onze kleine kerk is er strijd en afscheiding, omdat sommigen
de wijdingen gelijkelijk voor mannen en vrouwen willen open-
stellen en anderen niet’. Mevrouw Radha Burnier, de internati-
onale voorzitster van de Theosophical Society, neemt een
radicaal standpunt in: “De religies lossen geen problemen op,
maar creëren problemen. Zoek daarom niet naar ‘een religie’,
maar naar ‘religie’. Religie is tijdloos. Religie was er al voor-
dat de tijd er was. Tijd is een uitvinding van het menselijk
denken. Het is ons onvermogen om het universele, het eeuwi-
ge te herkennen, een onvermogen dat leidt tot oorlogen en
dogmatische strijd. Diep in ons wezen, in ieder wezen, is een
tijdloze waarheid verborgen, die uitgaat boven alle dogma’s,
boven alle tijdgebonden culturen, die niet gebonden is aan vas-
te rituelen en voorschriften en die ieder mens verbindt met het
goddelijke, met God, die tijdloos en onsterfelijk is, boven alle
denkstelsels verheven”…

* Een korte boekbespreking behandelt Reïncarnatie in

kaart gebracht, geschreven door John Algeo, en uitgegeven
door de uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland.

Uit de stad van Laurens Janszoon Coster
* Het novembernummer van ‘Raphaël’, het kerkblad van

de Sint- Raphaëlkerkgemeente Haarlem e.o. te Bloemendaal,
laat zijn lezers en lezeressen weten, dat op vrijdag 26 novem-
ber vóór het H. Lof in de kerk een rollenspel zal worden uitge-
voerd aan de hand van het boek Tobias. De inhoud van dit
boek, een der apocriefe boeken van het Oude Testament, dat
alleen in de Griekse Bijbel voorkwam, wordt gevormd door de
lotgevallen van twee deugdzame Israëlieten, te weten Tobit, de
vader van Tobias, en Sara, de dochter van Raguel. God laat
toe, dat beiden – ondanks hun deugdzaamheid – zwaar worden
beproefd, maar ten slotte geeft Hij op wonderdadige wijze uit-
komst door het zenden van de engel Raphaël.

* Op 23 juni is de Sint-Raphaëlkerk op de Gemeentelijke
Monumentenlijst geplaatst. Daarbij werden onder meer de na-
volgende criteria gehanteerd: de cultuurhistorische waarde; de
architectuur-historische waarde; de stedenbouwkundige waar-
de; de gaafheid en de herkenbaarheid; de zeldzaamheid.
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* In een klein, maar toch wel indringend cursiefje doet de
penningmeester van de kerkgemeente van Sint Raphaël een
beroep op alle gemeenteleden eens te overwegen de vrijwillige
bijdrage te verhogen, of ‘als u geen bijdrage geeft, dit alsnog
te doen. En de penningmeester, die hen net gewezen heeft op
‘de sterk stijgende prijzen van gas, water en licht en alle ande-
re vaste lasten’, legt hun de prangende vraag voor: “Mogen
wij op uw steun rekenen? Zo ja, dan kunnen wij met ons
mooie werk ook in de toekomst door blijven gaan!” Waarna
een verwijzing naar het gironummer volgt!

Ons lijkt het onze broederlijke en zusterlijke taak dit giro-
nummer en de verdere gegevens in deze rubriek over te ne-
men, zulks ter aanbeveling voor alle lezers en lezeressen van
‘Reflectie’: Girorekeningnummer 533833, ten name van Pen-
ningmeester V.K.K. Haarlem te IJmuiden; .

E-mail: haarlem@Lcc.cc

Sint Gabriël in Amsterdam
* Ook het Mededelingenblad van de Amsterdamse kerk-

gemeente Sint Gabriël, en wel speciaal het oktober/november-
nummer, besteedt aandacht aan de bisschopswijding van
priester Peter Baaij. En onze Reflectie wordt, net als in de an-
dere gemeentebladen, in het VKK-zonnetje gezet!

* De Amsterdamse gemeente is zeer actief, niet alleen op
het gebied van interessante lezingen, haar zondagse bijbelstu-
diemiddagen en haar huiskamerbijeenkomsten op de woens-
dagavonden, maar ook vanwege de vele kerkconcerten. Zo
staan op het programma een kerstconcert door het Rivierenen-
semble en een kinderconcert door het Wervelwindensemble.

* Wanneer we met ons wereld-oog naar de wereld kijken,
dan zien we nog steeds veel leed en verdriet, waardoor we on-
zeker en zelfs radeloos kunnen worden, maar wanneer we met
ons geestelijk oog naar de wereld zien, dan ontdekken we stro-
mingen die de andere kant van het gelijk laten zien, die werke-
lijk zaken uit het duister halen en aan het licht brengen, zo
stelt priester Baaij in het artikel ‘Transformatie’. Als we dan
ontwaken uit het onderbewuste, zien we velen die zich ver-
bonden weten met de vele mystieke stromingen die er op onze
wereld zijn. Wij belanden in een tijdsfase waarin de mensheid
zichzelf lijkt uit te dagen. De toekomst brengt ook geweldig
veel in beweging, de wereld laat tevens zien, dat zij in het Nu
de toekomst aan het vormen is. Het is ook belangrijk de toe-
komst relatief te zien. Wanneer ze los van tijd en ruimte wordt
geplaatst, wordt het zichtbaar dat ze noodzakelijk is in het
evolutieproces van de spirituele mens.

De ‘klank’ van deze beweging toont vele ‘oude’, oor-
spronkelijke boodschappen aan het menselijk bewustzijn.
Daaraan draagt de Vrij-Katholieke Kerk bij, omdat de kerkge-
meente als centrum van energie de boodschap van Vrijheid,
Licht en Liefde tot het bewustzijn van allen brengt die daar
komen. Het symbool van het Sacrament van het altaar is in de-
zen een grootse manifestatie van ongekende schoonheid voor
de ervaring van de menselijke evolutie, zij brengt de mens als
het ware tot de poort waar de Ziel één wordt met God. Daar-
naast maken de inwijdingsritualen van Doopsel en Vormsel de
diep spirituele begrippen Vrijheid, Licht en Liefde tot instru-
menten om de oorspronkelijke boodschap te kunnen ‘horen’,
aldus de schrijver, die het thema verder toelicht aan de hand
van een pericoop uit het Thomas-evangelie.

Sint Albanus in de Residentie
* Het oktober/novembernummer van het kerkblad van de

kerkgemeente St. Albaan te ’s-Gravenhage vermeldt het vol-
gende Morgengebed van de Hopi-indianen [m.i. zeer geschikt
voor een viering van de Metten, db.]:

“O Grote Geest, wiens stem ik in de Winden hoor en wiens

Adem Leven geeft aan de hele Wereld.

Hoor mij! Ik ben klein en zwak. Ik kan niet zonder uw

Kracht en Wijsheid.

Laat me in Schoonheid wandelen en zorg dat mijn ogen

altijd gericht zijn op de naderende Rode en Purperen

Zonsondergang.

Maak dat mijn handen hetgeen Gij gemaakt hebt, ontzien

en scherp mijn gehoor om Uw Stem te horen.

Maak me wijs, opdat ik de Dingen die Gij mijn Volk hebt

onderwezen, mag doorgronden.

Laat me de Lessen lezen die Gij in ieder Blad en iedere

Rots verborgen hebt.

Ik zoek Kracht. Niet om belangrijker te zijn dan mijn broe-

der, maar om mijn grootste vijand, mijn eigen ik, te leren be-

grijpen.

Zorg dat ik altijd voorbereid ben om tot U te komen met

schone handen en opgeslagen ogen.

Opdat, als het Leven dooft als de langzaam ondergaande

Zon, mijn ziel tot U mag komen zonder schaamte.”

Sint Michaël en Alle Engelen…
* Het novembernummer van de kerkgemeente van Naar-

den, die onder de schutse van Sint Michaël en Alle Engelen
staat, verdietst ons, dat bisschop Frank op zondag 14 novem-
ber Christine Covelli en Jos Wieman tot exorcist en Annette
Haccou tot deurwachter zullen worden gewijd. Voorts zal als
proefneming op iedere woensdagochtend om 09.00 uur de Pri-
me worden gevierd.

* “Om ons heen nemen we een naderende periode van ink-
eer tot de aarde waar…vogels zingen minder enthousiast, bloe-
men komen niet meer uit en bladeren vallen van de takken,”
aldus Ben Fisser in zijn artikel ‘Van de duisternis naar het
Licht’, die dit alles – tezamen met een inkeer tot onszelf – ziet
als een voorbode op het grote verwachten van de Advent. In dit
jaargetijde wordt Bens aandacht altijd getroffen door de elemen-
ten lucht, vuur, water en aarde. In alle culturen en tijden bestaat
een verbondenheid met deze elementen. Zo passen lucht, vuur,
water en aarde in deze volgorde niet alleen bij noord, oost, zuid
en west, maar ook bij zomer, herfst, winter en lente.

De Noord-Amerikaanse Indianen verbinden deze elementen
bovendien met dieren: grootvader Zon, planten en grootmoeder
Aarde. Plastisch beschrijft Ben Fisser een zuiveringsceremonie
in een zweethut, die als een onvergetelijke religieuze belevenis
wordt ervaren, wanneer deze door een echte medicijnman wordt
geleid. De hut omvat hemel en aarde en jij maakt daar deel van
uit…Tijdens de ceremonie verdwijnt bij de deelnemers elk ge-
voel van tijd, ruimte en lichamelijkheid. Verschoond of gelou-
terd, vaak met antwoorden op vragen die je had en met nieuwe
impulsen voor de toekomst, treed je met een wereldomvattend
gevoel van vrede weer naar buiten.

De ervaringen tijdens de ceremoniën van onze Kerk zijn
vergelijkbaar met datgene wat je in de hut ondergaat. Het duis-
ter van de hut, van dit jaargetijde, stelt ons in staat om het
Licht goed waar te nemen. Het Licht dat iedere mens verlicht,
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André Hazes zong:” zij gelooft in mij”.
Wat is de aantrekkingkracht van dit liedje, dat zo eenvoudig is dat iedereen ermee ‘wegloopt’?

Het betekent eenvoudig, dat er iets in aanwezig is wat iedereen herkent.
Dat is immers de aard van het volks-lied. In zij gelooft in mij lijkt het alsof André Hazes

verwijst naar dat onvoorwaardelijke ‘JA’ dat we aan iemand geven,
als we dat grootse in de ander herkennen dat we ’Ik’ noemen.

Eenheid in verscheidenheid

De schepping is niet meer dan een projectie en bestaat niet op zichzelf

Paul G. van Oyen

Als we goed naar de wereld om ons heen
kijken en ook onze eigen gevoelens goed
beschouwen, kunnen we vaststellen dat ie-
der mens op zoek is naar vijf dingen:
1. bewustzijn
2. intelligentie
3. geluk
4. vrij zijn
5. heerschappij of macht

Het is zeker mogelijk deze doelstelling-
en tijdelijk te verdoezelen en er andere voor
in de plaats te stellen, maar vroeg of laat
zullen deze doelstellingen steeds weer naar
boven komen. Zij behoren bij de aard van
ieder mens. We kunnen ook vaststellen, dat
dit wezenlijke verlangen in ieder mens is
ingeplant en dat dit verlangen geheel los
staat van de vraag of we in God geloven of
niet. Het bijzondere feit doet zich nu voor, dat deze vijf kwali-

teiten door alle grote godsdiensten van de wereld worden be-
schouwd als de kenmerken van God zelf. In feite zijn wij dus
steeds op zoek naar de verwerkelijking van juist die kenmer-
ken die als ‘goddelijk’ worden beschouwd: zij horen bij God.
Als Plato ons voorhoudt, dat Socrates bij voortduring hamerde
op het feit dat de menselijke ziel goddelijk is en onsterfelijk,

dan doelt hij daarmee op de noodzaak om deze vijf kenmerken
te verwerkelijken. De onsterfelijkheid is natuurlijk impliciet
aanwezig in het goddelijke. Moeder natuur heeft het kennelijk
bij de mens zo geregeld, dat hij – of hij wil of niet – niet an-
ders kan doen dan steeds opnieuw op zoek te gaan naar zijn ei-
gen kenmerken, zijn eigen kernkwaliteiten: bewustzijn,
intelligentie en gelukzaligheid (sat-cit-ânanda) en die ook
werkelijk te verwezenlijken.

De verwezenlijking van deze drie kwaliteiten is de verlos-
sing of bevrijding uit de begrenzingen van het menselijke be-
staan en wie bevrijd wordt uit de begrenzingen van het
menszijn, realiseert de ultieme eenheid en identiteit met de
Heer zelf: de heerschappij. De verwerkelijking van
sat-cit-ânanda geeft bevrijding of verlossing en daarmee het
opgaan in de Heer zelf. In mystieke zin wordt dit als de unio

mystica beschouwd, waar alle esoterische stromingen op ge-
richt zijn geweest, met al hun geheime leren en initiatiepraktij-
ken. De visioenen van de mystieke middeleeuwers zoals
Hadewijch, Beatrijs van Nazareth, Margarete Porete en Jan
van Ruusbroec zijn hier een duidelijke afspiegeling van. In

onze tijd kunnen we veel terugvinden van
deze unio mystica in de bijzondere ge-
schriften van de Amerikaanse trappist Tho-
mas Merton, die helaas aan een vroegtijdig
einde kwam bij een verkeersongeval in
Bangkok in 1968. Kortom: het verlangen
naar Zelfrealisatie ligt in ieder menselijk
wezen ingeplant. Ieder mens wil uiteinde-
lijk de thuisreis aanvaarden en teruggaan
naar ‘huis’, dat wil zeggen teruggaan naar
waar hij vandaan kwam. Dit betekent niets
anders dan het verwerkelijken van sat-cit-

ânanda; het verwerkelijken van bewustzijn,
kennis (intelligentie) en geluk.

De verwerkelijking van deze drie kern-
kwaliteiten of aspecten van het goddelijke
betekent heel eenvoudig, dat ieder mens er-
naar verlangt om zelf het levende voorbeeld

en het bewijs te worden dat deze drie kwaliteiten bij hemzelf
horen. Ieder mens zelf is in potentie vervuld van bewustzijn, is
superintelligent en is een oceaan van gelukzaligheid. Dit is de
praktische uitdaging van Zelfrealisatie, een woord dat tegen-
woordig te pas en te onpas wordt gebruikt. Toch verlangen we
er allemaal naar. Als Aristophanes in het Symposium van Plato
ons voorhoudt, dat de mens drie vormen kent: vrouwelijk, man-
nelijk en vrouwelijk-mannelijk (aarde, zon en maan), dan is er
niet veel verbeeldingskracht voor nodig om in te zien dat deze
drie vormen verband houden met de drie aspecten van God zelf:
waarbij het mannelijke-vrouwelijke staat voor het bewustzijn
zelf en de vrouwelijke en mannelijke vorm voor de twee andere.
Wie bij wie hoort, mag de lezer verder zelf uitmaken. De men-
selijke kenmerken, of liever gezegd: de kenmerken van de men-
selijke ziel zijn dezelfde als die van God. In de Vedische traditie
wordt dit geformuleerd als: nara nârâyanasvarûpa (de aard van
de mens is die van God zelf, nârâyana).

Kernkwaliteiten
Als we niet alleen om ons heen kijken, maar vooral naar ons-
zelf, zullen we moeiteloos kunnen vaststellen, dat we behoor-
lijk verwijderd zijn van deze kern in onszelf. In plaats van een
toonbeeld van gelukzaligheid te zijn, zitten we vol spanningen
en innerlijke tegenstrijdigheden, met alle gevolgen van dien,
zoals veel ellende en misère. De enige uitweg uit deze impasse
is: de thuisreis af te leggen. Dit betekent eenvoudig, dat we
zullen moeten leren terug te vallen op onze echte kernkwalitei-
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Crisiservaringen — Daarom werd gekozen voor de term
crisiservaring (CE). Een crisiservaring wordt gedefinieerd als:
een ervaring die iemand overkwam terwijl de persoon ofwel
klinisch dood was, in de buurt van de dood was of in een an-
dere crisissituatie verkeerde waarin de persoon in levensge-
vaar had verkeerd maar waarvan het ergste van deze
crisissituatie blijkbaar achter de rug was. Deze criteria lever-
den 32 getuigenissen op. In het archief van het RERC zaten
echter ook getuigenissen die klassieke BDE-kenmerken bevat-
ten zonder dat de betrokkene in een levensbedreigende situatie
was geweest. Het ging om 59 gevallen. Beslist werd deze in de
studie op te nemen. Ze werden bestempeld als non-crisiserva-

ring (non-CE).
Fox citeert vrijelijk uit al deze getuigenissen en bespreekt

de overeenkomsten tussen de klassieke BDE en de door hem
geselecteerde CE en non-CE-ervaringen. Wat er ontbreekt in
het boek is een overzichtelijke tabel waarin alle bevindingen
op een rijtje worden gezet. We hebben die dan maar in zijn
plaats samengesteld. (Zie hierboven) Fox heeft uit de elemen-
ten van de BDE die door verschillende onderzoekers als ken-
merkend worden bestempeld een eigen selectie gemaakt. We
hebben ze gerangschikt op basis van het klassieke BDE-model
van Raymond Moody.

Ruimtereizen — Een van de meest “onverwachte en verba-
zingwekkende” conclusies van de RERC-studie is volgens Fox
dat een groot aantal personen de duisternis waarin ze terecht
kwamen beschrijven als de ruimte. Fox heeft het hier moeilijk
mee. Het lijkt volgens hem gewoonweg absurd te beweren dat
iemand in de nabijheid van de dood letterlijk de aarde kan ver-
laten om deze vanuit de ruimte gade te slaan of om – weg van
de aarde – andere planeten, sterren of sterrenstelsels te obser-

veren. Hij beweert dat dit aspect tot dusver in de BDE-litera-
tuur onopgemerkt is gebleven. Fox denkt dat de door hem in
twijfel getrokken ruimtereizen enkel in zijn RERC-studie
voorkomen en dat dit aspect een uitzondering is.

De RERC-studie toont in elk geval aan dat een aantal ken-
merkende elementen van de BDE ook kunnen optreden tijdens
momenten waarop de betrokkene helemaal niet in levensgevaar
verkeert. Uittredingen, de ontmoeting met overleden personen
of met goedaardige en troostende lichten kunnen volgens Fox
ook optreden in andere omstandigheden: tijdens de slaap, tijdens
een meditatie, tijdens een wandeling of wanneer men gewoon
even rust. Hij schrijft bijgevolg terecht dat om het even welk
neurowetenschappelijk model voor de BDE ook dit soort
ervaringen moet verklaren. De BDE proberen te verklaren met
het stervende-breinmodel blijft duidelijk in gebreke.

Mark Fox pleit voor een interdisciplinaire aanpak van de
BDE. Zo merkt hij volkomen terecht op dat een vergelijking
van de BDE en andere types religieuze ervaring een onder-
zoeksterrein is dat nog in zijn kinderschoenen staat. De theolo-
gie, de filosofie, de psychologie en de sociologie kunnen een
enorme bijdrage leveren tot verdere analyses. Binnen de theo-
logie kan men ernaar op zoek gaan hoe een ervaring wordt
omgezet in een verhaal. De psychologie van de religie kan de
oorzaken van de BDE onderzoeken en daarmee een antwoord
geven op en een bijdrage leveren tot de inzichten van de neu-
rowetenschap, zo schrijft Fox. De sociologie van de religie kan
de sociale en culturele drijfveren onderzoeken achter de nood
aan nieuwe mythes wanneer de oude mythes hun kracht verlie-
zen. En ga zo maar door.

Het is uiteraard erg boeiend te onderzoeken welke proces-
sen er aan het werk zijn wanneer een ervaring verwoord wordt
en omgezet in een verhaal. De nadruk komt hier echter te veel
te liggen op de taaldaad in een specifieke culturele context.
We zouden het lijstje van disciplines die zich met de BDE
zouden kunnen bezig houden bijgevolg nog kunnen uitbreiden
met de linguïstiek (taalwetenschap) en de sociolinguïstiek. De
neurolinguïstiek zou ons dan weer iets meer kunnen vertellen
over de hersenprocessen die een rot spelen bij de totstand-
koming van het verhaal over de ervaring na de ervaring zelf
De neurowetenschap in het algemeen kan ook een belangrijke
bijdrage leveren tot het zoeken naar een verklaring voor de
BDE. De neurowetenschap zal echter nooit een volledige ver-
klaring kunnen bieden.

Quantumfysica — Wat we daarvoor nodig hebben is de fysi-
ca. Niet de klassieke fysica, maar de quantumfysica. Deze tak
van de wetenschap is tot dusver — op enkele uitzonderingen
na — bij het zoeken naar een verklaringsmodel voor de BDE
sterk over het hoofd gezien. Daarin komt geleidelijk verande-
ring in. De horizonten die de quantumwereld opent zijn fasci-
nerend. Maar dit is een verhaal apart waar we later meer
aandacht zullen besteden. Licht en informatie spelen in dit ver-
haal een belangrijke rol. Vandaar reeds de verwijzingen naar
de openingsverzen van Genesis en het Evangelie van Johannes
aan het begin van dit artikel...

1. Dit artikel werd met toestemming overgenomen uit een nummer van

de Lichtbode, tijdschrift van de belgische organisatie die zich inzet voor

bijnadoodervaarders.

2. Fox Mark, Religion, Spirituality and the Near-Death Experience,

2003, Londen, Routledge, 380 blz.

* * *
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De RERC-studie

BDE-kenmerken
Crisis-ervaring %

Totaal = 32

Non-crisiservaring

Totaal = 59

Negatieve ervaring 2 6,2% 3 5%

Negatief + positief 4 12,5 5 8,4

Horen dat men

dood verklaard wordt
1 3,1 0 0

Duisternis 8 25 16 27

Duisternis geïnterpreteerd

als tunnel
2 6,2 4 6,7

Geluid / muziek 3 9,3 3 5

Ontmoeting

Met religieuze figuren

Met niet-religieuze figuren

Met beiden

12

2

8

2

37,5

6,2

25

6,2

13

4

9

-

22

6,7

15,2

-

Licht

Licht heeft identiteit of

persoonlijkheid

13

2

40,6

6,2

29

5

49

8,4

Levensterugblik 2 6,2 0 0

Grens-barrière 0 0 0 0

Transformatie nadien 17 53,1 25 42,2

Minder angst voor de dood 6 18,7 7 11,8

Wiens afdaling naar de aarde we aan het eind van deze maand
beginnen mee te leven, aldus een geestdriftige Ben Fisser…

De gemeente van Christus Pantocrator in Raalte
* Het november/decembernummer van ‘Lichtkring’, peri-

odiek van de Raalter kerkgemeente van Christus Pantocrator,
staat grotendeels in het teken van de goede Sint, de Advent en
het Kerstfeest. Het gemeenteleven en de kerkgeschiedenis ko-
men echter ook ruimschoots aan bod, getuige de aandacht die
wordt besteed aan zondag 31 oktober, welke een bijzondere
dag voor de Raalter gemeente mag worden genoemd, omdat
het godshuis (de vroegere synagoge van Raalte) 22 jaar gele-
den door mgr. Van Brakel is geconsacreerd. Ter herinnering
aan deze kerkwijding vindt ook de wijdingsommegang plaats.
Bovendien zal Ans Aarts tot lezer en Rutger de Haan tot exor-
cist worden gewijd door mgr. Frank den Outer, celebrant tij-
dens de viering van de H. Mis.

Op zondag 7 november wordt de gemeente twee nieuwe le-
den rijk: Odon Kakesa en zijn vrouw Leonie Kingulu-Kakesa
uit Kongo. En op donderdag 25 november wordt in de lezing-
enserie ‘Schatkamer van het Licht’ de Genezingsdienst, het
zesde sacrament, behandeld.

* Sint Nicolaas en Zwarte Piet zijn in de optiek van e.a.
priester Johan Pameijer projecties van de archetypen van god
(Wodan) en duivel. Meer in het bijzonder staan de bisschop
van Myra en zijn Moorse knecht voor de Oude Wijze Man en
diens schaduw. Elk jaar paraderen zij onze steden en dorpen
binnen, gadegeslagen door talloze juichende kinderen en hun
ouders, en verwelkomd door een trotse burgervader. De Sint
spreekt dan de kinderen toe en geeft ze wijze lessen mee. In
hem en zijn knecht zijn echter grootse zielscomplexen te her-
kennen. Uit de nevels van een geheimzinnige verte komen zij
de rivier opgevaren. Hun geschenken symboliseren met name
de spirituele vruchtbaarheid. ‘Klaas & Piet’ onderwijzen de
mensen, en ook de volwassenen zijn de kinderen tot wie ze
hun wijsheden richten. De twee archetypen zijn immers goden,
die eenmaal per jaar een bezoek aan de aarde brengen. ‘En net

als Wodan destijds gebeurt dat tijdens de Advent, om ons
voor te bereiden op de grote spirituele incarnatie van Kerst-
mis,’ zo sluit Johan Pameijer zijn artikel ‘Oude Wijze Man’ af.

* De geboorte van Jezus in Bethlehem is de projectie van
het mysterie, zo stelt dezelfde schrijver in ‘Advent’. De komst
van het Licht wordt voorafgegaan door een afdaling in de
duisternis, eind november en de eerste helft van december
worden gekenmerkt door afnemend daglicht en toenemende
duisternis. Ook in de planten- en dierenwereld voltrekt zich
dat mysterie: het leven trekt zich terug, het landschap lijkt ge-
storven. In deze tijd van t.v., vermaakcentra en kunstlicht is de
ware betekenis van de Advent echter sterk naar de achtergrond
gedrongen. De diensten in de Kerk staan in de Advent even-
wel in het teken van de versobering. Het bezinnend nadenken
komt in deze vier weken sterk tot uiting: Onderscheidingsver-
mogen, Offerbereidheid, Liefde en Kennis. Vooral bezinnen
wij ons op de ervaring van de ware Liefde, pas in die sfeer laat
zich het geboortegeheim ervaren. Niet alleen in de aarde dringt
de eerste tinteling van nieuw leven naar het oppervlak, ook in
de menselijke ziel wordt die opwekkende kracht gevoeld. ‘Het
grote ontvlammende Licht zal alle duisternis overwinnen,’ al-
dus het slot van de bijdrage.

* Een derde pastorale meditatie volgt hierna, getiteld ‘De
donkere dagen van de Advent vóór het Kerstlicht’ (met een
sfeervol herdersgedicht van Anton van Duinkerken), terwijl de
reeks wordt afgesloten met een beschouwelijke en zelfs ietwat
mysterievolle bijdrage, eveneens van priester Frits Moers.

Hendrik S. de Bruin (1934) woont met ega en vier poezen in Drenthe

en verricht nog altijd kopijvoorbereidend en redactioneel werk. Droeg

na het gymnasium (alpha) twee jaar ’s lands wapenrok, studeerde

Neerlandistiek tot het kandidaatsexamen, was vormingswerker en

werd uiteindelijk hoofdredacteur bij een Groningse uitgeverij. Zong ooit

in de Oosters-orthodoxe Liturgie en nadien Gregoriaans in een Drentse

Schola Cantorum. Gelooft terdege in de apostolische successie en in

de heilzame uitstraling van een door de H.H. Engelen begeleide hoog-

kerkelijke Liturgie. Deswege voelt hij zich ook volkomen thuis in de

Vrij-Katholieke Kerk, wier rijke Liturgie, Mystiek en Liederenschat hij in

mei 2003 in een Friestalige inleiding voor de Fryske Akademy te

Ljouwert (Leeuwarden) enthousiast heeft belicht…
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Binnengekomen mededeling

Op zaterdag 6 maart 2005 houdt de Stichting Quantum Symposia een symposium over

Atlantis, de Maya-Kalender en 2012
Sprekers:

� Wiek Lensen, regisseur van de film The Year Zero.
� Peter Toonen, auteur van: Wat wisten de Maya’s - een nieuw licht op het transformatieproces van de aarde

en De natuurlijke tijd - Berichten van de Maya’s voor de nieuwe tijd.

� Daan Akkerman, trancemedium via wie informatie werd doorgegeven over o.a. Atlantis.
� Dianne Bosch, regressietherapeute. Over de rol van Atlantis tijdens regressie-sessies.
� Martine Nijenhuis (viool en zang), Michiel Strategier (Piano en cello) en Paulis Vis (fluiten).
� Lambèrt de Kwant, dagvoorzitter.

Locatie: Gebouw het Geuzenkwartier - Laan van Chartroise 166 - 3552 EZ Utrecht.

Kijk voor verdere bijzonderheden, aanvangstijden en toegangsprijs op: www.quantumsymposia.nl
(Medio januari 2005 is de website van Quantum Symposia actief. )

Info en aanmelding: 0570- 562411.



Kerstmis en de mensen van goede wil

+ Frank den Outer

Toen Jezus geboren was, werden ‘s nachts herders in Palestina
overvallen door een groot licht van lichtende engelen die hun
iets leken te zeggen in woorden als:

Vandaag is u de Heiland geboren: Christus,

de gezalfde van de Allerhoogste.

Ere zij God en vrede op aarde onder de

mensen van goede wil — Lc 2:11;14

Dat was 2000 jaar geleden. En we zingen al eeuwen lang in
het ‘Gloria in excelsis’ over ‘Vrede op aarde onder de mensen
van goede wil’. Het hemelse licht, dat de herders ervoeren,
was er altijd al en is er sindsdien, hoewel wij - wezens in tijd
en ruimte - het in ruimte en tijd plaatsen: in de kerstnacht. Te-
recht, want het is een heilige nacht, waarin de zoon van God,
met de glans van de heerlijkheid van God, de aarde verlicht.
Het is het licht waar de mens in deze overgangstijd in toene-
mende mate gevoelig voor lijkt te worden!

Dàt we in een overgangstijd leven, daar zijn velen van
overtuigd, maar zal pas veel later, terugkijkend, al of niet zo
blijken te zijn. Toch wijzen daarop de grote en snelle verande-
ringen op wereldschaal in de samenleving van mensen uit ver-
schillende culturen en vanuit verschillende religieuze
achtergrond. En in de mens zelf en op kleine schaal, onderling
tussen de mensen, kunnen we misschien wel spreken over een
ware transformatie die in deze tijd lijkt plaats te vinden, als de
geboorte van iets nieuws

De voorbode van deze al of niet vermeende overgangstijd
zagen we in het Westen al sinds eeuwen gebeuren door ingrij-
pende veranderingen, die het leven van de enkeling openen
naar het grote geheel. Het is als een inwijding, als een geboor-
te in een ruimer perspectief. Hoewel bij zo’n nieuwe geboorte
de mens nooit God kan bevatten, kan het wel ten dele gebeu-
ren, in fragmenten, ook in de tijd gezien – het overvalt en ont-
glipt de mens weer. En die verzucht, wanneer zoiets gebeurt,
in extase Alle dingen zijn mi te inge; ik ben zo wijd.’ Het zijn
de woorden van de Nederlandse Middeleeuwse mystica Hade-
wijch (ca. 1250).

Het bijzondere is nu, dat het proces dat zich in vroegere tij-
den in het leven van de enkeling voltrok, zich nu meer en meer
voltrekt, en in hoog tempo, in het leven van de delen van de
mensheid. Bovendien wordt die weg van inwijding die de
mens in het verleden ging, en die leidde tot een nieuwe ge-
boorte, nu niet meer uitsluitend gegaan in afzondering, maar
midden in de samenleving.

Dèze grote en snelle veranderingen van de huidige tijd, die
we gelukkig als vernieuwing kunnen zien, gaan vaak gepaard
met een grote mate van onrust en verwarring, van leed en
angst. Maar daarnaast óók met een bijna mondiale golf van het
geweld en het kwaad.

Zou dit alles – dus ook, als reactie daarop, geweld en
kwaad - iets te maken kunnen hebben met het licht van Chris-
tus dat de aarde meer en meer lijkt te doordringen? Christus

immers is een wezen gekleed in een stralend en schitterend
licht, zoals 2000 jaar geleden al bleek bij zijn verheerlijking op
de berg Tabor. Hij verlicht diegenen die voor dat licht gevoe-
lig zijn, maar maakt diegenen die de duisternis liever hebben,
angstig en agressief.

Verlichting – in andere denkwijze spreken we dus van inwij-
ding – maakt de mens wijs, liefdevol en mededogend; maar de
angst en agressie die bij anderen opkomen, hebben vaak dat ge-
weld tot gevolg. Licht verwarmt, schenkt nieuwe krachten, nieu-
we gevoeligheid voor God en het mysterie, voor het heilige en
voor de kostbaarheid van de aarde. Die verlichting of inwijding
maakt ook ontvankelijk voor een innerlijke, woordeloze leiding
die ons leven stuurt en ons ontvankelijk maakt voor de liefde,
die van Christus uitgaat. Dàt vermogen van ontvankelijkheid
wordt geboren in de mensen. En dat is niet onmogelijk. Immers,
de mens is geboren uit aarde en uit geest, is een wezen van he-
mel en aarde, is drager van een lichtkracht waar hij mee in con-
tact kan komen, ook al is het dan nog een sluimerende kracht.
De mens leeft tegelijk op aarde en in de geestelijke wereld; de
mate waarin dat gebeurt in die beide, door een sluier gescheiden
werelden, verschilt sterk van mens tot mens.

Zal die sluier die onze aardse werkelijkheid vaak zo herme-
tisch afgesloten houdt, nu door het geestelijke licht doorzichtig
worden? En zal die sluier uiteindelijk geheel verdwijnen? Dan is
de aarde een deel van de wereld van God – het is het Koninkrijk
der Hemelen – en de dan nieuwe mens ziet in ieder gezicht het
gezicht van God, zoals nu op volmaakte wijze Christus het ‘naar
de mens gekeerde gelaat van God’ is. Wat een utopie, zult u
denken, wat een onmogelijk visioen! Ja, toegegeven, maar een
schitterend visioen als dit kan ook bijdragen tot verwerkelijking
van zo’n ideaal beeld in de toekomst.

De verzuchting van Hadewijch dat ‘alle dingen mi te inge
zijn’ is dan geen verzuchting meer, omdat de mens ‘zo wijd’ is
geworden. Maar het zal ieder van ons duidelijk zijn, dat dit
nog maar voor een zeer, zeer beperkt deel van de mensheid
geldt; de tegenwerkende krachten, collectief en in ieder van
ons, zijn er ook. Want de kracht van verlichting brengt ook het
kwaad aan het licht: dat wordt in volle omvang zichtbaar, het
krijgt óók een gezicht en verzet zich daartegen.

De aanblik van het kwaad – direct of indirect via de media
– verbijstert ons en werkt verlammend. Maar die verbijstering
moet plaats maken voor mededogen, voor barmhartigheid. Dit
lijkt de énige mogelijkheid om uit de vicieuze cirkel te gera-
ken van het ‘kwaad met kwaad vergelden’, een cirkel die de
mensheid anders gevangen blijft houden.

Die uitweg uit die gevangenschap in de vicieuze cirkel
wordt getoond en groots verwoord in een gebed van een Jood-
se gedeporteerde. Het is een weg die niet veroordeelt, maar die
leidt tot het bevrijdende licht van de nieuwe geboorte. We zou-
den dan in het ‘Gloria in excelsis’ niet alléén vrede aan de
‘mensen van goede wil’ moeten wensen.

Dat gebed*) luidt als volgt:
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De oorverdovende stilte van de theologen

Ludwig de Vocht1

In het Begin was het Woord

En het Woord was bij God

En het Woord was God (Joh. 1,1)

Toen sprak God: Er moet licht zijn

En er was licht (Gen. 1,3)

Alleen al de combinatie van het hierboven geciteerde ope-
ningsvers van het evangelie van Johannes en van het derde
vers uit het scheppingsverhaal, levert voldoende stof voor een
interessant theologisch debat rond bijnadoodervaringen. Voor-
al dan over de levensterugblik. Schrijf ‘licht’ met een hoofd-
letter en vervang ‘Woord’ door ‘Kennis’ of ‘Informatie’ en je
kunt tot boeiende inzichten komen... De theologie en de filoso-
fie hebben tot dusver echter een oorverdovende stilte in acht
genomen in het debat rond de BDE, zo oordeelt Mark Fox in
zijn boek Religion, Spirituality and the Near Death Experien-

ce.2 Hij draagt zelf weinig bij tot het debat maar pakt wel uit
met een interessante studie rond religieuze ervaringen.

Het boek van Mark Fox is gericht op een publiek dat be-
langstelling heeft voor theologie en voor filosofie maar dat
weinig of niets weet over bijnadoodervaringen. In het eerste
hoofdstuk schetst hij daarom de geschiedenis van het BDE-
onderzoek sinds de publicatie in 1975 van Life after Life van
Raymond Moody, het boek waarmee alles begon. Volgens Fox
klopt deze bewering echter niet helemaal. Life after Life past
in een twintigste-eeuws ontwikkelingsproces dat erop gericht
was empirische bewijzen te vinden voor het bestaan van de
ziel los van het lichaam en voor de mogelijkheid dat de ziel de
dood van het lichaam overleeft.

Dualisme — Bewijzen voor het dualisme – het apart bestaan
van lichaam en ziel – zou toch een thema moeten zijn dat theo-
logen en filosofen aanspreekt. Blijkbaar is dat niet het geval
want theologen mijden het onderwerp zoals de priester en de
leviet de beroofde man meden die uiteindelijk werd geholpen
door de barmhartige Samaritaan (Luc. 10; 30-37). Slechts een
beperkt aantal theologen heeft zich over de BDE gebogen, zo
stelt Mark Fox vast.

De argumenten die hij uit de door hem geraadpleegde
auteurs haalt, dienen om zijn eigen twijfels rond het dualisme
te illustreren. Zo verwijst hij naar de Duitser Hans Kung die
stelt dat de BDE geen bewijs is voor onsterfelijkheid omdat
geen enkele gereanimeerde BDE’r echt dood was. BDE’rs
stonden op de drempel van de dood maar hebben die nooit
overschreden, zo oordeelt Kung. De BDE levert bijgevolg
geen gegevens op die door de theologie beschouwd moeten
worden als een bewijs voor leven na de dood.

De Britse theologen Paul en Linda Badham nemen het te-
genovergestelde standpunt in. Zij zijn sterk geïnteresseerd in
de steeds weer terugkerende kenmerken van de BDE zoals bij-
voorbeeld de overgang van duisternis naar licht. Ze koppelen
hun speurtocht naar een gemeenschappelijke kern van bijna-
doodervaringen aan historische verslagen van hiernamaals-
reizen en overeenkomstige getuigenissen uit andere culturen.

Mark Fox haalt vervolgens twee andere onderzoekers aan om
ervoor te waarschuwen dat getuigenissen van hiernamaalsrei-
zen slechts verhalen zijn. Hij wijst erop dat er verschillende
factoren in het spel zijn vooraleer de oorspronkelijke ervaring
wordt gecommuniceerd als mondelinge getuigenis of als uitge-
schreven tekst. Tijdens dat proces vindt er al een interpretatie
plaats die beïnvloed wordt door de cultuur waarin men is op-
gegroeid. In zijn meest extreme vorm leidt dit tot een variante
op de vraag “Wat komt er eerst: de kip of het ei?”. Wat is er
eerst de ervaring of de interpretatie? Het heeft niet veel zin de
erg technische argumenten die Fox op dit punt aanhaalt bier
weer te geven. De waag rond de scheiding van lichaam en ziel
blijft onbeantwoord. Om een antwoord te krijgen onder meer
op de vraag naar de kernaspecten van de BDE gaat Fox ver-
volgens zijn licht opsteken bij de neurowetenschap.

Fox houdt alle verklaringsmodellen voor de BDE tegen het
licht maar vindt geen bevredigend antwoord. Het recente on-
derzoek van de Amerikaanse BDE-onderzoeker Kenneth Ring
naar de BDE’s van blinde personen is voor hem evenmin een
doorslaggevend bewijs voor de hypothese van het dualisme.

Verrijzenis — Terloops geeft hij enkele argumenten waarom het
christendom zelf moeite heeft met de bewering dat BDE’rs kun-
nen getuigen over een leven na de dood. Volgens de strengste in-
terpretatie kan er pas sprake zijn van leven na de dood wanneer de
tijd van de verrijzenis en het Laatste Oordeel is aangebroken. In
het beste geval krijgen BDE’rs een glimp te zien van een soort
tussenbestaan tussen de dood en het laatste oordeel maar zeker
niet van het uiteindelijke leven na de verrijzenis. Wie hier rond in
het boek argumenten pro en contra had verwacht, is eraan voor de
moeite. Wel gaat Fox in het laatste hoofdstuk dieper in op de
`godsdienstoorlog’ tussen de zwaargewichten van het BDE-
onderzoek. Hierin beschrijft hij hoe christelijke fundamentalisten
lijnrecht staan tegenover de anderen en hoe ze elkaar zwart ma-
ken en dit vaak op een platvloerse manier.

RERC-studie — Wat is dan de verdienste van het boek buiten
het feit dat Fox een soort stand van zaken van het BDE-onder-
zoek geeft? Het lijkt erop dat alle hoofdstukken over de BDE
een omkadering zijn voor de resultaten van Fox’s eigen onder-
zoek. Fox doorzocht de archieven van het Religious Experience

Research Centre (RERC) op zoek naar BDE-achtige ervaringen.
Het RERC is een onderdeel van de faculteit theologie en reli-
gieus onderzoek van de universiteit van Wales. Het centrum
werd geopend in 1969 en was een initiatief van Sir Alister Har-
dy. Het centrum beschikt over meer dan 6.000 getuigenissen
over religieuze ervaringen: bekeringen, verhoorde gebeden, ont-
moetingen met ongewone lichten enz. Het archief van het
RERC werd uitgeplozen op zoek naar BDE-getuigenissen. Op
basis van de brieven die naar het RERC werden gestuurd kon
echter niet steeds met zekerheid gesteld worden of een getuige-
nis als een BDE kon worden bestempeld.

(Zie de tabel op de volgende pagina)
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droomd dat een driejarig jongetje werd overreden. De volgende
dag gebeurde het voor zijn ogen, precies zoals hij in zijn droom
gezien had. Natuurlijk stelde deze man zich de vraag of hij schuld
had aan de dood van het jongetje. Hij wist immers wat er stond te
gebeuren? Hij had moeten ingrijpen, vond hij. Hij had natuurlijk
sowieso ingegrepen als hij gekund had, ook zonder droom. Maar
het gebeurde net iets te ver bij hem vandaan. Hij zag zijn voor-
schouw als mogelijkheid om toch dit tragisch ongeluk te voorko-
men, als hij maar eerder aan zijn droom gedacht had. Het is heel
begrijpelijk dat je je zo’n vraag stelt. Maar hier speelt nog iets an-
ders dat voor het begrip van deze tragische situatie van belang
kan zijn. Dat is wat in de parapsychologie de ‘interventie-para-
dox’ wordt genoemd. Het is de paradox over het ‘tussen beide ko-
men’. Je kan je afvragen of die man, als hij zijn droom tijdig had
herkend in de situatie de volgende dag en vooruit was gesneld om
het jongetje tegen te houden, of hij dan wel een voorspellende
droom zou hebben gehad…

Stichting Merkawah stelt zich onder andere als taak de

BDE te halen uit de taboesfeer van hallucinatie en zinsbe-

goocheling. Maar zij wil ook de degenen met een BDE, die

ondersteuning behoeven, adequaat kunnen verwijzen naar

niet alleen lotgenoten, maar ook naar professionele hulpver-

leners. Heeft u nog suggesties om het integratieproces van

het verschijnsel BDE binnen onze samenleving te bevorde-

ren?

Door het werk van Merkawah is in Nederland de BDE al
aardig uit de taboesfeer getreden. Tegenwoordig loop je wer-
kelijk de kans dat men in een ziekenhuis helemaal niet raar
staat te kijken als je over je BDE vertelt. Het begin is er dus.
En ondersteuning door lotgenoten is een belangrijke taak die
Merkawah op zich genomen heeft.

Wat in dit verband ook belangrijk is, is de oprichting van
de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie. Dat is een
gezelschap van professionele psychiaters en psychologen die
open staan voor het transpersoonlijke aspect van de mens.
Daar hoort uiteraard de BDE ook bij. Veel van de leden van
die vereniging kennen de mensen van Merkawah. Contact en
uitwisseling van informatie is voor beide stimulerend. Wat dat
betreft zijn er goede perspectieven.

Vanuit het Parapsychologisch Instituut zijn we bezig een
postdoctorale cursus klinische parapsychologie op te zetten
voor professionele therapeuten. De bedoeling daarvan is om
professionele therapeuten een pakket informatie aan te bieden
dat zij in hun opleiding hebben gemist en dat een belangrijke
aanvulling is op de informatie die zij nodig hebben. Momen-
teel loopt er op ons instituut een stageproject, waarbij wordt
uitgezocht hoe psychotherapeuten aan RIAGGS hier tegenaan
kijken, wat zij missen en waar ze behoefte aan hebben. Als die
gegevens binnen zijn, gaan we de cursus inrichten.

Verder is het belangrijk dat er meer onderzoek gedaan
wordt, om uiteindelijk de professionele hulpverleners meer ge-
fundeerd hun werk te kunnen laten doen. De BDE is een erva-
ring die thuis hoort in de categorie ‘exceptional human

experiences’ (= buitengewone menselijke ervaringen).
Een andere ervaring die dicht tegen de BDE aanligt is de

ervaring dat overledenen contact met je zoeken. Veel mensen
ervaren dat. Daarnaar, en naar de uittredingservaring zou nog
veel meer onderzoek moeten worden verricht.

Bij het werk op dit gebied zijn twee zaken van belang.
Enerzijds moeten we zoveel mogelijk te weten komen over er-
varingen van uittredingen, BDE’s en contact met overledenen.
Anderzijds moeten we ons richten op de zingevingsvraagstuk-
ken die samenhangen met het hebben van zulke ervaringen.
Daarbij kom je niet alleen op het terrein van de psychothera-
pie, maar ook op het terrein van filosofie en religie. Dat zijn
disciplines die met betrekking tot zingevingsvragen op dit ter-
rein niet los van elkaar kunnen worden gezien. Als er in al
deze zaken genoeg energie gestoken kan worden en we profi-
teren van elkaars expertise, zal dat uiteraard de integratie van
deze ervaringen in de samenleving bevorderen en onze kennis
ervan vergroten.

Wat ik wel jammer vind is dat hulpverlening en onderzoek
op dit gebied belemmerd worden door een chronisch gebrek
aan middelen. Onbegrijpelijk vind ik dat eigenlijk. Uiteindelijk
gaat het ons allen aan, maar veel mensen die er niet in hun di-
recte omgeving mee te maken krijgen, kijken liever de andere
kant op.

Stichting Merkawah heeft met weinig middelen veel be-
reikt en heeft, als enige instelling in Nederland op dit gebied,
een belangrijke taak. In de eerste plaats is dat uiteraard de
opvang van mensen die een BDE hebben meegemaakt en het
geven van informatie. Ik hoop dat het mogelijk wordt om in de
toekomst, bij een verdere uitbouw van de activiteiten, ook
aandacht te besteden aan andere grenservaringen zoals contact
met overledenen. Vooral ook hoop ik dat het wetenschappelij-
ke werk van Pim van Lommel en zijn medewerkers een ver-
volg kan krijgen. Onderzoek is nodig en is tegelijkertijd de
beste manier om je verder te profileren. ||

Noot:
Psychokinese betekent letterlijk ‘bewegen door middel van de
psyche’. Daarbij gaat het om verschijnselen die iedereen kent
van poltergeistfilms. Voorwerpen in de omgeving van iemand
bij wie zich pk-verschijnselen voordoen, komen in beweging.
Een veelgebruikte uitdrukking is ook ‘mind over matter’.

Prof. Dr. Hans Gerding is directeur van het Parapsychologisch

Instituut te Utrecht. Hij is tevens buitengewoon hoogleraar "Metafysica

in de geest van de theosofie" aan de faculteit Wijsbegeerte van de

Universiteit van Leiden. Zijn inaugurale rede houdt hij aldaar op 4

februari 2005. Sinds kort is hij ook docent aan het 'Vrij-Katholiek

Instituut voor Studie', voor het vakgebied 'Psychologische

benaderingen' (dieptepsychologie, mythologie en symboliek,

parapsychologie en godsdienstpsychologie).

1. Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Terugkeer 15(1)

voorjaar 2004, tijdschrift rond bijna-doodervaringen en zingeving.

Terugkeer is een uitgave van de Stichting Merkawah.

E-mail: info@merkawah.nl.

Homepage: www.merkawah.nl.

2. In samenwerking met Rudolf Smit, Mabel de Graaf en Titus Rivas
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Ieder mens kan zich zo openstellen

dat hij in aanraking komt met geesten

en zich door hen laat onderrichten

Beverley Sills

Heer God,

als U zult komen in Uw glorie,

denk dan niet alleen

aan de mensen van goede wil.

Denk ook aan de mensen van slechte wil.

Maar denk dan niet aan hun gruweldaden.

Denk aan wat die daden

aan vruchten hebben opgeleverd:

bij sommigen geduld,

bij anderen moed.

Denk aan de kameraadschap,

aan de deemoed, de zielengrootheid en de trouw

die wij aan hen te danken hebben.

Heer God,

geef dat de vruchten die wij hebben voortgebracht,

hun eens tot redding mogen zijn.

*) Met dank aan Hein Stufkens:
Mededogen als menselijke bestemming,
blz. 127. Ank-Hermes, 1997.

* * *

Frank den Outer (1934) is de regionair bisschop van de

Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. In de jaren ’60 was hij een viertal

jaren werkzaam bij een bedrijf in het UK, na te zijn afgestudeerd aan

de TU Delft. In 1963 werd hij tot priester gewijd. Terug in Nederland

kwam hij in dienst van een elektrotechnische, industriële firma, die hem

in vele delen van de wereld bracht. Zijn bisschopswijding vond plaats

in 2002. De auteur is sterk christocentrisch ingesteld, erkent dankbaar

dat spirituele stromingen in theosofie en gnostiek verdiepend hebben

gewerkt, en nog werken, op het vrij-katholieke denken en de liturgische

vormen. Hij meent dat de synthese met deze ten dele niet-christelijke

esoterie steeds in christelijke termen dient te worden verwoord.
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Shivananda — textielschilderij van Madelon van Oyen de La Rive Box



De stilte van de duisternis

Frits Moers

Kerstmis: religieus en vooral mystiek Inwijdingsfeest. Kerstmis:

Licht, Vrede, Geboorte, … Wel graag met een hoofdletter.

Kerstmis: er heersen een akelige stilte en een gespannen rust

tussen oorlogvoerende partijen, vanwege een kerstbestand.

Na achtenveertig uren is dat weer voorbij. Ook de kerstdi-

ners zijn dan weer achter de rug, indien we daaraan konden,

mochten of wilden deelnemen. Voor wie zich dat kan permitte-

ren, en vooral wil permitteren, knallen de kurken en het vuur-

werk nog even met de jaarwisseling. Nog vóór ‘Driekoningen’

gaat de kerstboom aan de straat, want het wordt een vroege

Carnaval dit jaar. Het was Kerstmis: “It’s over again”.

Kerstmis: licht. Geen licht in de duisternis?
“En het licht schijnt in de duisternis” (Joh. 1:5). Deze versie
van het vers treffen we in álle bijbelvertalingen aan. In het
tweede gedeelte van dat vers volgen wat verschillende versies,
maar het valt op, dat dat tweede gedeelte wél steeds in een an-
dere (taalkundige) tijd staat dan het eerste, zoals: “maar de
duisternis nam het niet aan”, een weigering dus die zal leiden
tot verdoemenis? Of: “en de duisternis heeft het niet gegre-

pen”; zo ook: “maar de duisternis heeft het niet overweldigd “,
een verloren strijd hellewaarts? En ten slotte:” en de duisternis
heeft hetzelve niet begrepen”. Elke versie staat dus in de, taal-
kundige, verleden of voltooide tijd.

Dat kan de indruk wekken alsof het met de duisternis defi-
nitief afgelopen is, niet vanwege een overwinning van het
licht, maar door een weigering of een verzuim van de duister-
nis zelf. Het licht zou dus niet meer in de duisternis kunnen
schijnen? Het lijkt erop, dat in de eenheid van de polariteit tus-
sen licht en duisternis het zwaartepunt verlegd wordt naar de
duisternis, in negatieve zin.

Als we de letterlijke teksten vergelijken, houd ik het (in dit
geval althans) op de Statenbijbel: “De duisternis heeft hetzelve
niet begrepen”. Dat woord ‘begrijpen’ is een term die in deze
context in de late Middeleeuwen met name door de mystici
werd gebruikt. Dat betekent dan ‘in zich opnemen’, ‘door-

gronden’, ‘verstaan’. Als de duisternis ‘het’ niet begrepen
heeft, is dus duidelijk wat hier gezegd wordt: de duisternis
heeft het licht niet in zich opgenomen, niet doorgrond, niet
verstaan. Een jammerlijke tekortkoming dus. Geen licht dus in
de duisternis; wat moet het licht dan nog?

Het ‘zwart lichaam’, het ‘zwarte gat’
Toch schijnt het licht, zegt Johannes. Dat is duidelijke taal.
Maar Johannes is nog duidelijker, als hij ons voorhoudt dat het
licht in de duisternis schijnt; niet op of naar of buiten de duis-
ternis. Was hij een fysicus die kennis had van het ‘zwart
lichaam’, of ook van het ‘zwarte gat’?

Zó boordevol licht is de duisternis, dat die duisternis het
niet eens kan bevatten, niet kan verstaan. Zó boordevol licht is
die innerlijke baarmoeder, in de mens als microkosmos, zo
compact en samengeperst, dat het licht er vrijwel niet uitgesto-
ten kan worden. Wil dat licht geboren kunnen worden, dan zal

het ruwe en onregelmatige van de oppervlakte van ons ‘zwart
lichaam’ gepolijst moeten worden.

Het licht schijnt in de duisternis; licht en duisternis vormen
een eenheid, in polariteit. De duisternis houdt, zonder het nog
te weten, het licht nog zo lang ingekapseld totdat die duisternis
het licht verstaat. Dan gaan licht en duisternis op in de vrede
en de stilte van het Al, van het Al-Ene.

Kerstmis: vrede, …op aarde, in de mensen
Vrede op aarde. Wordt vrede in de wereld niet nog steeds ge-
koppeld aan oorlog en strijd, vanuit tegenstellingen die we zelf
scheppen en die gebaseerd zijn op politieke, economische en
rationele denkpatronen? Om vrede te bereiken zouden we oor-
log moeten voeren; om terrorisme de grond onder de voeten
weg te halen zouden we oorlog en strijd moeten voeren. Of
hebben we iets verzuimd en krijgen we rekeningen gepresen-
teerd? Vrede willen bereiken door oorlog en strijd noem ik ge-
woon een contradictio in terminis. Zelfs om armoede in de
wereld op te heffen gebruiken we een reclameachtige leuze:
“Strijd tegen de armoede!”. Waarom strijd? Iets wat hoofdza-
kelijk ontstaan is door economische denkschema’s kan opge-
heven worden door ons te begeven op het pad van zorgzaam-
heid, een zorgzaam zijn voor die mensen die nog in armoede
leven. Zorgzaamheid in plaats van strijd kan in de wereld weer
perspectief openen in ons lijfelijke, psychische en geestelijke
bestaan, voor ons állen.

Vrede in de mensen. Hoe kan er vrede heersen, als die niet
eerst ìn de mens aanwezig is, die innerlijke vrede die een ver-
binding tot stand kan brengen met nog verborgen stromen in
onszelf én daardoor met die van de ander? Dat is een vrede die
geheel niet meer te maken heeft met de gehanteerde tegenstel-
lingen tussen vrede en oorlog of strijd in de uiterlijke wereld.

Soms wordt wel beweerd, dat rust en vrede in ons innerlijk
kunnen worden bereikt door en na een innerlijke strijd, soms
zelfs (helaas) een spirituele strijd genoemd. Waarom alwéér
strijd? Zijn we dwangneurotici die het strijden niet kunnen la-
ten, vooral láng strijden, want dan hebben we een beter excuus
voor onze nederlaag. Tegen welke schaduw van ons werkelij-
ke bestaan zouden we moeten strijden? Opnieuw de vraag: hoe
kan vrede nu om strijd vragen. Waarom niet met andere ogen
naar onze schaduwzijden kijken?

Geen kerstbestand, wel een spirituele glimlach
Is zowel uiterlijke als innerlijke strijd niet iets wat wordt ge-
maakt tot een soort spel, waarin we winnaars en verliezers
kennen? Er is dan een éne kant en een andere kant, maar dan
wel in de zin van een door ons zelf geschapen dualiteit. We
verdelen ons leven daardoor over twee werelden: die van de
vooral trotse winnaar en die van de vooral uitgeputte verliezer;
goed voor een compliment of voor medelijden, nee beklag.
Voor zover dat nog niet het geval zou zijn, moge het bij ons
opkomen, dat we één leven leiden. Of komt het in ons op, dat
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Ik denk bij het fijnstoffelijk lichaam in eerste instantie aan
de ervaringen die men ‘uittreding’ noemt. Daarbij beleven
mensen dat ze door een muur heengaan, of dat ze met hun
hand door de vloer heen kunnen. Ze voelen die muur of vloer
wel degelijk. In zulke ervaringen wordt dikwijls ook een
lichaam waargenomen. Dat wordt fijnstoffelijk genoemd om-
dat het zich anders gedraagt dan het bekende fysieke lichaam.

Zowel in Oosterse leren als in Westerse esoterie bestaan
opvattingen waarin de mens één of meer fijnstoffelijke licha-
men bezit. Daar wordt gesproken over reizen in een fijnstoffe-
lijk lichaam en over hoe die reizen je in contact kunnen
brengen met domeinen van de werkelijkheid die je anders ont-
gaan. Ook wordt daar gesproken over de relatie tussen fijnstof-
felijke lichamen en ziekte en gezondheid.

Voor BDE’rs is het interessant zich daarin te verdiepen,
omdat in Oosterse leren en Westerse esoterie aanknopingspun-
ten gevonden kunnen worden voor wat zij in hun BDE ervaren
hebben. De Nederlandse filosoof Poortman heeft een meerde-
lig standaardwerk ‘Ochêma Geschiedenis en zin van het hy-
lisch pluralisme’, geschreven. Hylisch pluralisme betekent
stoffelijke meervoudigheid. Zijn studie gaat over de ideeënge-
schiedenis op het gebied van het fijnstoffelijk lichaam. Hein van
Dongen en ik hebben met ons boek ‘Het voertuig van de ziel’
een leemte in die studie opgevuld en aangevuld met onder-
zoeksgegevens waar Poortman toen nog niet over beschikte.

Hoe denkt u dat de werking is van die fijnstoffelijke

voertuigen tijdens een bijnadoodervaring?

Ik begrijp dat u dit vraagt. Maar er is vanuit wetenschappe-
lijk onderzoek geen antwoord op te geven. We weten, objec-
tief wetenschappelijk gezien, te weinig van ‘werking’ van het
astraal lichaam dat mensen melden in hun ervaringen. Het on-
derzoek daarnaar wordt, kort door de bocht gezegd, bemoei-
lijkt door twee dingen. Ten eerste hebben we geen proefper-
sonen die op ‘bevel’ kunnen uittreden en zich in die toestand
hun ‘taak’ herinneren die vooraf met een onderzoeker is afge-
sproken. Ten tweede hebben we (nog?) geen technische moge-
lijkheden om een uitgetreden persoon te detecteren op de
plaats waar die zich bevindt.

Wel kunnen we kennis nemen van wat Oosterse leren en
Westerse esoterie op dit gebied te melden hebben. Daar zijn
vele ervaringen gestold tot subtiele en gedetailleerd uitgewerkte
denkbeelden over wat er gebeurt tijdens het sterven. Dat is ‘ver-
plichte kost’ voor wie zijn of haar eigen BDE wil begrijpen.

Als we het woord ‘ziel’ vervangen door de woorden

‘menselijke kern-energie’, hoe staat u daar tegenover?

Er is geen principieel bezwaar tegen het vervangen van be-
grippen door andere begrippen. Maar dat moet niet leiden tot
de suggestie dat we er ineens meer van begrijpen als we met
de term ‘menselijke kern-energie’ gaan werken. Zolang we
niet over meetbare en/of anderszins goed kenbare grootheden
spreken op dit gebied, lijkt het me beter om geen nieuwe be-
grippen te introduceren.

Er zijn BDE’rs bij wie als het ware eerst de lichamelijke

energie werd losgekoppeld en zich gedeeltelijk in deeltjes

verspreidde en vervolgens de niet meer gebonden ‘kern-

energie’ in contact kwam met een groter universeel weten.

Hierop zou ik willen zeggen dat, in het verlengde van het
antwoord op de vorige vraag, het heel duidelijk moet zijn dat
die begrippen en beschrijvingen iets uitdrukken dat mensen er-
varen. En als het nieuwe begrippen zijn, moet het heel duide-
lijk zijn dat die beter zijn dan de oude en waarom.

Mijn bezwaar tegen het te snel of gemakkelijk introduceren
van nieuwe begrippen is tweeledig. In de eerste plaats schept het
verwarring als er om de paar jaar nieuwe begrippen ontstaan die
de een wel en de ander niet gebruikt. Dat werkt remmend op de
communicatie. In de tweede plaats wordt door de introductie
van nieuwe begrippen wetenschappelijke progressie gesugge-
reerd in de trant van ‘…vroeger dachten we dat het om de ziel
ging, maar nu weten we dat het de menselijke kern-energie is
waar we mee te maken hebben…’. En dat is niet zo. Er moet
dus een heel goede reden zijn om nieuwe begrippen te gebrui-
ken en het moet duidelijk zijn waar die voor staan. Zijn het aan-
duidingen van elementen uit ervaringen, zijn het nieuwe weten-
schappelijke begrippen, of zijn het termen uit een Oosterse of
Westerse leer? Mijns inziens verdient het de voorkeur om voor
bepaalde ervaringselementen termen uit bestaande tradities te
gebruiken. Dan is er een context en gebruik je begrippen die
daar door anderen ook voor gebruikt zijn.

Eén van de eigenschappen die als paranormaal wordt ge-

zien, is zicht op de toekomst hebben. Dit kan voor iemand

die zelf zo’n ervaring heeft heel verwarrend zijn, want het

suggereert dat gebeurtenissen al van te voren vaststaan.

Ook is het mogelijk dat diegene in een andere tijd-ruimte-

dimensie terecht is gekomen, waarbij de tegenstrijdigheid

zich voordoet dat gebeurtenissen niet van te voren vast-

staan, maar iemand daar wel tijdelijk een blik op kan krij-

gen. Wat zijn uw inzichten over dit fenomeen?

Dit is een bijzonder ingewikkeld terrein waar geen eenslui-
dende kennis over bestaat. Ik zal aanduidenderwijs over enk-
ele aspecten wat zeggen. Veel onderzoekers houden niet van
het idee dat de toekomst vaststaat of, daarover zijn ook idee-
tjes bekend, dat het verleden veranderd kan worden. Beide lig-
gen ‘nogal problematisch’.

Het is een feit dat er, voorzichtig gezegd, aanwijzingen zijn
dat mensen indrukken kunnen hebben over zaken in de toe-
komst die zij normaal gesproken niet kunnen weten. Als die
zaken dan toch waar blijken te zijn, kan je altijd zeggen dat die
mensen door middel van psychokinese veroorzaakt hebben
wat zij eerder zagen. Dan hebben zij de toekomst niet voor-
zien, maar veroorzaakt. En dat laatste doen we voortdurend,
zij het meestal zonder psychokinese (zie ook de eindnoot).

In de tweede plaats iets over ‘non-lokaliteit’, een term die
in de parapsychologie gebruikt wordt en die geleend is van de
moderne natuurkunde. Daar wordt in het kleine-deeltjesonder-
zoek waargenomen dat gebeurtenissen met elkaar samenhang-
en terwijl dat volgens de gangbare ‘dagelijks-leven’ opvat-
tingen over tijd, niet kan. Met noemt dat ‘non-lokale’ corres-
pondentie. Maar dan is het wel een grote stap om te zeggen dat
wat voor kleine deeltjes opgaat, ook geldt voor het macroni-
veau van de menselijke ervaring. Enkele natuurkundigen
denken dat inderdaad, waardoor paranormale verschijnselen
een meer hechte basis zouden krijgen. Maar de meeste natuur-
kundigen denken zo niet.

In de derde plaats zit er een psychologisch aspect aan deze
vraag; het probleem van schuld. Ik sprak eens iemand die had ge-
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zijn er filosofen die zich over deze vraagstukken hebben gebo-
gen. Dat zijn zaken die aan de orde kunnen komen binnen
mijn leeropdracht.

Hoe bent u zelf geïnteresseerd geraakt in de parapsychologie

en in de metafysica? Kun je die twee wel los van elkaar zien?

Ik heb het altijd heel interessant gevonden om te ervaren
hoe je de wereld om je heen en jezelf anders kunt beleven
door een andere bewustzijnspositie in te nemen. Dat kan op al-
lerlei manieren: dromen, mentale oefeningen zoals ademhaling
en meditatie, yoga, en langs de sjamanistische weg met behulp
van hallucinogene planten. Al die dingen deed ik met name in
het begin van mijn studententijd. Nu mediteer ik dagelijks een
half uurtje. Dat doe ik al meer dan vijfentwintig jaar.

Die ervaringen duwen je uit de kaders van het normale
denken, en plaatsen je voor intrigerende vragen. Zijn er andere
kaders die je kunt gebruiken om te begrijpen wat je ervaart?
Zijn er momenten dat kaders wegvallen? Dat zijn filosofische
vragen die je in contact brengen met de metafysica. Ik kan pa-
rapsychologie en metafysica niet los van elkaar zien. Ze zijn
twee kanten van dezelfde medaille. De filosoof Arthur Scho-
penhauer noemde wat wij nu parapsychologie noemen (dat
woord bestond toen nog niet) ‘praktische metafysica’.

Ongetwijfeld bent u wel in aanraking gekomen met skepti-

sche reacties ten aanzien van uw vakgebied. Kunt u daar

voorbeelden van noemen en hoe gaat u daarmee om?

Soms wordt ik gebeld door iemand van de media. Dan is er
iets gebeurd op mijn vakgebied en willen ze een discussie tus-
sen mij en een skepticus organiseren. Ze hopen dat we elkaar
in de haren vliegen, want dat is ‘mooie tv’. Men weet dan niet
dat serieuze skeptici en parapsychologen het op veel meer
punten eens zijn dan men in het algemeen denkt. Er liggen
gewoon vragen over verschijnselen en ervaringen die men
paranormaal noemt. Die kan je wetenschappelijk onderzoeken
en over de uitkomsten kun je nadenken. Dat doen parapsycho-
logen èn skeptici. Er zijn natuurlijk wel accentverschillen.
Maar daarover kan je praten. Iets anders zijn pseudo-skeptici,
mensen die niet onbevangen en welwillend naar onderzoek
kijken, maar zulke hoge eisen stellen dat daar niet aan voldaan
kan worden. Het is de vraag of dat wel redelijk is. We weten
er nog veel te weinig van af. En je kunt de natuur niet voor-
schrijven hoe zij dient te reageren op door de mens bedachte
proeven. De resultaten van onderzoek zijn echter wel zodanig
dat zij verder onderzoek rechtvaardigen. Dat vinden echte
skeptici ook, terwijl pseudo-skeptici er hun schouders over op-
halen en van pseudo-wetenschap spreken.

U bent geïnteresseerd in problemen rond leven en dood.

Waar komt die belangstelling vandaan?

De dood is een groot raadsel dat elke dag nadrukkelijker
aanwezig is omdat iedereen dagelijks dichter bij zijn of haar
dood komt. Het feit dat wij ons bewust zijn van onze sterfelijk-
heid is een belangrijke aanzet voor de totstandkoming van filo-
sofie en wetenschap. Wat de parapsychologie bij te dragen heeft
aan het nadenken over de dood is belangrijk. Mensen ervaren
contact met overledenen, ze hebben uittredingen en bijnadood-
ervaringen. Daar kan je van denken wat je wilt, maar een onbe-
twijfelbaar feit is dat mensen zulke ervaringen melden en dat
die ervaringen betekenisvol zijn voor hen. Een leven na de dood
is onbewezen, maar dat betekent niet dat je ontslagen bent van

de plicht om onderzoek op dit gebied zover mogelijk door te
voeren als maar kan. Dat gebeurt veel te weinig nog. Ik vind dat
onderzoek ook belangrijk omdat we precies daar iets waar kun-
nen maken als Parapsychologisch Instituut. Het gaat daarbij im-
mers om onderzoek dat maatschappelijk gezien van belang is,
omdat we allemaal doodgaan.

Ik vind het bovendien fascinerend om vanuit filosofie en we-
tenschap na te denken over de vraag of wij aspecten van datgene
wat wij in ons stervensuur, en wie weet daarna, gaan meemaken
ook al tijdens ons normale leven nu kunnen leren kennen.

Hoe staat u zelf tegenover het begrip bijnadoodervaring?

De bijnadoodervaring is een belangrijke ervaring waar we
nog veel te weinig van weten. Maar, zoals ik zei, we moeten er
rekening mee houden dat we door zo’n ervaring heengaan op
het moment dat we sterven. Wat ik bijvoorbeeld interessant
vind is het gegeven dat je in een BDE geconfronteerd wordt
met de vrucht van je leven, met wat er goed gegaan is en wat
niet. Dit enkele feit dat als constante in vele BDE’s voorkomt,
vind je bijvoorbeeld terug in het Christendom, waarin gesteld
wordt dat na je dood je leven wordt ‘gewogen’. Die link tussen
ervaringsfeiten in het leven van gewone mensen aan de ene
kant en geïnstitutionaliseerde godsdienst aan de andere kant
vind ik heel interessant. Dat is ook iets dat veel te weinig on-
derzocht wordt en waar de parapsychologie een belangrijke
bijdrage kan leveren.

Zou het Parapsychologisch Instituut iets voelen voor syste-

matisch onderzoek in samenwerking met de Stichting Mer-

kawah naar paranormale ervaringen tijdens en nà bijna-

doodervaringen?

In beginsel willen we zeker samenwerken. Het probleem is
dat onderzoek geld kost. Daar strand het altijd op. Maar ik ben
een optimistisch mens. Wie weet komt zoiets toch ooit eens
van de grond.

De woorden geest en ziel hebben veel overlappende beteke-

nissen, het zijn nogal vervaagde begrippen geworden. Wat

verstaat u zelf onder ‘geest’ en wat onder ‘ziel’?
Dergelijke begrippen hebben geen strak omlijnde betekenis

zoals ‘schaar’ of ‘brood’. Wat hun betekenis is, hangt af van
wie zo’n begrip gebruikt en in welke context dat gebeurt. Die
begrippen zijn inderdaad overlappend. Bij ‘ziel’ denk ik aan
het totaal van ons psychische leven. Puur op ervaringen af-
gaand en zonder daarover op basis van harde wetenschap con-
crete uitspraken te kunnen doen, denk ik bij ‘ziel’ ook aan de
mogelijkheid van een zelfstandig bestaan zonder gebonden te
zijn aan een lichaam. Die mogelijkheid komt naar voren als je
verslagen leest over BDE’s en uittredingen, en wordt des te in-
teressanter als je zelf dergelijke ervaringen hebt gehad.

Bij het begrip ‘geest’ denk ik, meer dan bij ‘ziel’, aan de
aard of de gesteldheid van een zaak. Geest staat tegenover ma-
terie. Dat geldt voor het algemeen spraakgebruik althans.

Geest staat ook voor lucht of adem, en wordt gezien als
drager van leven, van identiteit. Zo komt het toch weer dicht
bij ‘ziel’. Daarom; uit de context moet duidelijk worden wat er
met een begrip bedoeld wordt.

U heeft als specialisme de fijnstoffelijke voertuigen van de

mens. Dit begrip komt uit de Oosterse leren. Zou u dit kun-

nen verduidelijken voor de lezers van dit tijdschrift?
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we in twéé werelden leven en twee levens leiden? Naast
dwangneurose dan ook nog een soort schizofrenie dus.

Ons uiterlijke en innerlijke ‘zijn’ zijn weliswaar van ver-
schillende aard, maar geen afzonderlijk gescheiden levens.
Elke vezel van onze zogenaamde uiterlijkheid kan door ons in-
nerlijk worden bezield, mits er innerlijke vrede heerst.

Als we “geloven”, dat de mens een eenheid is van Geest,
ziel en lichaam, dan is die ziel in ons bestaan het wezen “in het
midden”. Dan staat ons lichaam aan deze zijde en de Geest aan
gene zijde van de ziel, maar in die eenheid leven wij in die
Geest, terwijl tegelijkertijd die Geest ook in ons leeft.

Kerstmis roept ons op tot licht, vrede en geboorte in onze
ziel, want zij is het die moet baren, bevrucht vanuit de Geest en
handelend in het lichaam. Kunnen we ons “verplaatsen” naar
die andere zijde achter onze ziel, naar die Geest in ons? “Is dat
vér lopen?”, vroeg mij eens iemand spottend. Nee, het is de ver-
heven zijde van ons bestaan. En in die verheven zijde bestaat er
geen strijd, ook geen innerlijke, noch een wapenstilstand. Het is
die dimensie van de mens, waarin het ontzettend gewiekste, rati-
onele denken geen ruimte krijgt. In die dimensie mag, met be-
trekking tot vrede, alleen een spirituele glimlach heersen.

De ruimte van de stilte
Die geestelijke dimensie is óók de ruimte van de stilte, daar
waar niets te koop is, daar waar slechts ontvangen kan worden.
Stilte en vrede kunnen slechts ontvangen worden in mystieke
overgave. Dat is iets anders dan met gesloten ogen naar de
hemel staren. Mystieke overgave vereist een echte werkzaam-
heid, vanuit die andere, geestelijke zijde van ons bestaan, in de
wetenschap dat wij in Gods hand rusten, deeltjes zijn van het
goddelijke bestaan. Mystieke overgave is alles weten te incas-
seren wat vanuit deze, uiterlijke zijde op ons afkomt, en wel
met een soort relativerende, spirituele glimlach, hoe moeilijk
dat ook meestal is, want het is makkelijker gezegd en geschre-
ven dan gedaan. Het betekent: alles proberen te transformeren
tot dat waar het in ons leven wérkelijk om gaat. Het is een stil-
te zoals we die ook in ons uiterlijke leven vaker kunnen ont-
moeten, vanuit ons innerlijk: de diepe stilte van een uitgestrekt
woud, de hoge stilte op de top van een berg, de innige stilte
tussen twee (of meer) mensen die hetzelfde zien, voelen en
willen dragen. Zulke stiltes worden ontvangen, mits er inner-
lijke vrede heerst. Het is een stilte die we van Kerstmis mogen
verwachten. Het is een stilte van zich één voelen en één zijn.
Ja, het is de stilte van de duisternis! Geen negatieve duisternis.
Het is een duisternis waarin we niet op de tast hoeven te gaan,
zoals bij uiterlijke duisternis, omdat we ons moeten voortbe-
wegen, terwijl we uiterlijk licht nodig hebben. Het is een duis-
ternis die we bijvoorbeeld ervaren, als we met gesloten ogen
naar onze geliefde muziek luisteren. Het is een duisternis die
bij ons hoort, zolang we existentiële wezens zijn. In de inner-
lijke stilte van die positieve duisternis zien we het licht mis-
schien schijnen, want het licht schijnt in die duisternis.

Kerstmis: de geboorte van het Woord
Als we spreken over Inwijding, is Kerstmis de geboorte van
het Woord. Het Woord dat ‘Vlees’ geworden is; in ons nog
‘Vlees’ zal worden. Het is dat goddelijke Woord, dat ons door
het tijdelijke bestaan draagt, op weg naar verlossing, d.w.z.
vervolmaking. Het is de komst van het Nieuwe, het loslaten
van het oude, want al het oude zal voorbij gaan en het zal alles

nieuw worden. Zetten we de poorten van onze innerlijke Geest
open en gaan we op zoek naar die stilte die niet beroerd wordt
door wereldse of lijfelijke gedachten. Het werken aan die Ge-
boorte gebeurt immers in stilte, in een stilte die ieder van ons
voor zichzelf kan volbrengen. Dat loslaten van het oude vindt
plaats met pijn en weeën, waarna een nieuwe Geboorte kan
plaatsvinden.

“Het is als het lichaam van de moeder dat zich verzet te-
gen de geboorte van het kind, het (lichaam) kan niet anders
dan het (kind) willen vasthouden. En de weeën dwingen het
(lichaam) meer en meer de strijd op te geven. Totdat ten slot-
te de moeder het (kind) wel moet uitstoten, wil zij zelf niet
vergaan.” 1

Geen lichamelijk verhaal is dit, maar een spiritueel, want
wij zijn allen die moeder, waarin dat licht aanwezig is, sa-
mengebald in onze duisternis. Dat licht wil stralen in ons en
naar onze wereld.

Kan dit (ooit) ons Kerstmis worden?

1. Uit: De Bijbel als Schepping. F. Weinreb. Servire,
19865, pag. 473.

De tussen haakjes geplaatste woorden en de onderstreping zijn van de
schrijver van dit artikel.

Frits Moers, (Maastricht, 1940), ex-onderwijsman, is priester in de

Vrij-Katholieke Kerk en momenteel werkzaam in de kerkgemeente

Raalte. Hij ziet religie allereerst als een spirituele opdracht in de

‘dagelijkse omstandigheden’ binnen het mysterie van de menselijke

existentie. Hij benadrukt daarin vooral de mystieke zijde, zowel de

mystieke overgave als haar belevingen en ervaringen, naast de diepe

betekenis en werkzaamheid van het ceremoniële werk.

* * *

Krishna

textielschilderij van Madelon van Oyen de La Rive Box
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Engelen en mensen

Johan Pameijer

Met een strak gezichtje staarde mijn driejarige
kleindochter naar een plekje linksboven het al-
taar. Onafgebroken en zonder met haar ogen te
knipperen bleef ze kijken. “Wat zie je daar?”
vroeg oma nieuwsgierig. Bijna toonloos ant-
woordde het kind: “Die engel. Hij zwaait naar
me.” Nog onbedorven en niet beïnvloed door
de vooroordelen van de grote mensen commu-
niceerde zij met een onzichtbaar wezen. Mijn
kleindochter is nu eenentwintig en ze is het
voorval vergeten, maar in ons geheugen staat
het gegrift. “Hij zit daar altijd,” had ze nog op-
gemerkt. Een kindengeltje, bolle wangen,
blauwe ogen en gazen vleugels, linksboven het
altaar. Zou het waar zijn?

Zelf herinner ik mij een ontmoeting met een totaal andere
engel. Verdwaald in een woest berglandschap zag ik hem plotse-
ling te voorschijn komen, een gentleman in stemmig zwart, mid-
den veertig. Radeloos stonden we met onze huurauto op een
ezelpad vol kuilen en vervaarlijke steenslag. Links de steile rots-
wand, rechts de afgrond. Enkele verroeste autowrakken waren
stille getuigen van tragische buitelingen. Nergens een boom of
struik, alleen rotsen en een grauwe hemel waaruit het regende.
Toch dook een soort boomgaard zomaar uit de steenmassa op.
Springend van rots naar rots overbrugde ik de paar honderd meter
die ons van het wonder scheidden en daar ontmoette ik een
Spaanse boswerker. Helaas verstonden wij elkaar niet. Toen na-
derde hij, de gentleman, strak in het pak. Geluidloos kwam hij
tussen de boompjes vandaan en vertelde mij in keurig Engels hoe
wij in de bewoonde wereld konden terugkeren.

Maar nu het vreemde. Vanuit de auto had mijn vrouw geen
spoor van een boomgaard gezien. Van een afstand zag zij mij
tussen de kale rotsen in gesprek met de boswerker, maar de
Engelsman had ze niet opgemerkt. Voor haar was hij er hele-
maal niet. Met wie had ik dan gesproken? Wat doet een goed
gesoigneerde Brit in een verlaten boomgaard midden in een
maanlandschap? Nog steeds durf ik nauwelijks hardop te zeg-
gen wat ik denk. Was hij werkelijk de engel die onverwachts
en meestal in kritieke situaties op je pad komt?

Legio verslagen getuigen van reddende engelen. In de meest
uiteenlopende vermommingen verschijnen ze. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog sloeg een Duitse eenheid op de vlucht voor de
naderende Engelsen, aangevoerd door een ontzaglijke ruiter te
paard, en in de Zesdaagse oorlog was het een ufo, die de Egyp-
tische belagers van een Israëlisch legerkamp de stuipen op het
lijf joeg. Een huisvader slaagde erin een picknickende familie
die door belhamels werd overvallen te fotograferen. Plotseling
en zonder kwaad te stichten kozen de aanvallers het hazenpad.
Op de ontwikkelde foto was de oorzaak duidelijk zichtbaar.
Tussen de geschrokken familieleden stond een grote, zwaarge-
bouwde krachtpatser. Opnieuw een engel in vermomming. En
nu de vraag die met de kerstdagen actueel is. Zijn dit dezelfde
engelen die zongen boven de velden van Effatha?

Een pedant ongeloof
Engelen stellen ons voor raadsels. Inmiddels
zijn er honderden bloemlezingen met getuige-
nissen over hun ingrijpen in bedreigende situa-
ties. Talrijke intelligente mensen geloven
onvoorwaardelijk in hun aanwezigheid. En toch
ontglippen ze aan iedere poging tot bewijsvoe-
ring. Terecht gaf Nederlands enige wetenschap-
pelijke angeloog aan zijn cultuur-historische
studie “Over de goede engelen” de ondertitel
“De ontmaskering van een pedant ongeloof”.

De Haarlemse huisarts H.C. Moolenburg,
die wereldwijde bijval oogstte met zijn bestsel-
ler over engelen, ging ondanks valse schaamte

en hartkloppingen voort met het bevragen van zijn patiënten
naar hun eventuele ervaringen met engelen. Zonder zich ervan
bewust te zijn doorbrak hij een taboe. Plotseling mocht er weer
openlijk – en niet alleen in de kerk – over engelen worden ge-
sproken. Voor schaamte was geen reden, want het vertellen
over hun ervaringen bleek een enorme opluchting voor de on-
dervraagden. “De hemel staat op doorbreken” kopte een ver-
slaggever in het kerstnummer van 1999 in De Telegraaf.

Onopvallend en in aangepaste vorm duiken ze op, de
wezens uit het rijk van het Licht. En wij aan deze kant van de
muur voelen ons bijgestaan, ondersteund en gered door
engelen, die zich door geen enkel wetenschappelijk onderzoek
laten betrappen. Zelfs de klemmende vraag hoe zij eruit zien
blijft onbeantwoord.

Engelen vertonen zich in de gedaante die past bij onze ver-
wachting. Mijn kleindochter zag de engel in zijn meest kinder-
lijke vorm, terwijl hij mijn vertrouwen won in zijn oer-Britse
uitmonstering. In het heetst van de oorlog was hij een impone-
rende ruiter op een galopperend paard, terwijl de Egyptische
strijders hem ontmoetten als vliegende schotel. Ons brein
kneedt hem in een passend model. Zonder twijfel zijn wij de
onbewuste scheppers van hun uitmonstering, maar leveren zij
de energie die dit mogelijk maakt.

Hoofd in de hemel
Ook de geestelijke Jezus verscheen in uiteenlopende gedaanten
aan zijn discipelen. Het befaamde boek der Handelingen van Jo-
hannes uit de apocriefe traditie meldt tientallen verschillende
vermommingen van de Heer. Jacobus, de broer van Johannes,
zag hem als kind aan de oever van een rivier, maar Johannes
ontwaarde een welgevormde man met opgewekt gezicht. Bij
een andere gelegenheid vertoonde hij zich met een kaal hoofd
en een dikke golvende baard, terwijl een andere waarnemer juist
een baardloze jongeman zag. Soms was hij klein en lelijk, een
andere keer reikte zijn lengte tot aan de hemel. Vaak omvatte hij
zijn discipelen met zijn hele wezen. Beurtelings voelde hij zacht
en week aan en dan weer hard als steen.

Johannes schreeuwde het uit van schrik toen, hij hem ont-
bloot zag verschijnen met voeten die de grond onder hem ver-
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Ik hoop nog mee te maken dat de parapsychologie kan worden opgeheven,
omdat ze is opgenomen in de reguliere psychologie.”

Interview1 met Prof Dr Hans Gerding

Jacqueline Schippers 2

In Utrecht, aan de Springweg, staat het Parapsychologisch
Instituut. Directeur daarvan is Prof Dr Hans Gerding, iemand
die het onderzoek naar BDE’s een goed hart toedraagt. Tijd
om met hem in gesprek te gaan. Het hier volgende interview
werd overigens geheel via e-mail gevoerd.

U bent directeur van het parapsychologisch instituut te

Utrecht. Was dat hetzelfde instituut dat destijds door

Professor Tenhaeff was opgericht en geleid?

Dat klopt. Ons instituut was in 1953 door Prof Tenhaeff
opgericht. In dat jaar werd hij hoogleraar en kreeg toen het in-
stituut erbij.

In dat verband, bestaat er nog steeds een formele

connectie met de Universiteit Utrecht?

Die connectie was er tot 1978, het jaar dat Prof Henri van
Praag werd benoemd als opvolger van Tenhaeff. Bij die gele-
genheid stootte de universiteit het Parapsychologisch Instituut
af, omdat enkele jaren eerder een Parapsychologisch Laborato-
rium was opgericht. Twee onderzoeksinstellingen voor para-
psychologie in Utrecht werd wat veel. Van Praag heeft toen
het Parapsychologisch Instituut als zelfstandige instelling
voortgezet, voornamelijk voor therapie. In 1986 heeft hij het
instituut overgedragen aan Douwe Bosga, die er weer een ech-
te onderzoeksinstelling van heeft gemaakt. Ik ben Douwe in
2001 opgevolgd.

Wat zijn de huidige taken

dan wel doelen van het

Parapsychologisch Insti-

tuut?

Onze taken zijn: weten-
schappelijk onderzoek, hulp-
verlening, en voorlichting.
Ons wetenschappelijk werk
richt zich voornamelijk op
Ganzfeld-onderzoek, dat is
een telepathie-experiment
waarbij de proefpersoon
kunstmatig door middel van
licht en geluid in een lichte
trancetoestand wordt ge-
bracht.

Voor de hulpverlening
doen we een beroep op drs.
Karen Kruithof, die als
arts-acupuncturiste-paranor-
maal therapeute aan ons in-
stituut is verbonden. Ikzelf
heb, op een bescheiden
schaal, gesprekken met men-
sen die vreemde ervaringen

hebben gehad en die in verband brengen met paranormale ver-
schijnselen. Ons voorlichtingswerk bestaat uit ons tijdschrift,
ons cursusprogramma, onze bibliotheek en onze website.

Hoe verhouden in deze tijd de psychologie

en de parapsychologie zich tot elkaar?

Ik hoop nog mee te maken dat de parapsychologie kan wor-
den opgeheven omdat ze is opgenomen in de reguliere psycholo-
gie. Het feit dat ik moet zeggen dat ik dat hoop, is tekenend voor
de situatie. Volgens enquête-onderzoek staat de helft van de Ne-
derlanders open voor telepathie, maar die belangstelling vind je te
weinig terug bij psychologen aan Nederlandse universiteiten. Het
verandert wel wat, maar het gaat erg langzaam.

Is er uitwisseling van ontwikkelende kennis tussen die twee

takken van wetenschap?

Dat is grotendeels eenrichtingsverkeer. De parapsycholo-
gie gebruikt methoden en technieken van de gewone psycholo-
gie. Maar, zoals ik zei, de meeste psychologen verwerken de
uitkomsten van de parapsychologie nauwelijks.

U bent pas benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Uni-

versiteit van Leiden met als leeropdracht “Metafysica in de

geest van de Theosofie”. Kunt u uitleggen wat precies deze

leeropdracht inhoudt?

Er zijn aan de faculteit wijsbegeerte in Leiden vier levens-
beschouwelijke bijzondere leerstoelen. Eén is van katholieke

signatuur, één van gerefor-
meerde, één van humanisti-
sche en één van theosofische
signatuur. Met elkaar dekken
ze aardig het palet van le-
vensbeschouwingen in Ne-
derland. De theosofie ziet de
mensheid als broederschap,
wil vergelijkende godsdienst-
wetenschap stimuleren, en
wil onderzoek doen naar la-
tente menselijke vermogens.
Mijn leeropdracht geeft me
veel ruimte. Professor Ten-
haeff, bij wie ik bij gestu-
deerd heb, zei altijd al dat we
ons wijsgerig moeten bezin-
nen op de uitkomsten van het
parapsychologisch onder-
zoek. Dat brengt je automa-
tisch bij vragen rondom
zelfrealisatie zoals die leven
bij theosofen, in de oosterse
filosofie en bijvoorbeeld ook
mensen als Jung. Daarnaast
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Mettertijd zul je zeker het innerlijke licht zien, want het is
er, stralend in je voorhoofd. Net als alle mensen ogen hebben,
heeft ook iedereen een geestesoog in zijn voorhoofd. Het
wacht alleen op ontdekking in diepe innerlijke concentratie’.

De drempel oversteken
Om onze innerlijke werelden te kunnen bereizen, hoeven we
niet te wachten op de fysieke dood of een ongeluk dat een bij-
nadood ervaring veroorzaakt. Je hoeft niet te verlangen naar
een bijzondere, speciale ervaring, want je ervoer wellicht meer
dan je weet, maar je kon of wilde het niet zien. Het zit vaak in
die gewone, alledaagse dingen: een ontmoeting die maar niet
loslaat, een glimlach, een brief op het juiste moment, even die
arm om je schouder, die vogel waarnaar je ontroerd zit te
luisteren en te kijken op dat eenzame bankje in het bos.

Iemand vroeg me eens: “Waarom ontmoet ik nooit m’n
engel en gids?” Ik vroeg haar eens stil te staan bij bijzondere
momenten in haar leven. Die waren er veel en met tranen in
haar ogen moest zij toegeven, dat haar engel vele malen aan-
wezig was op cruciale momenten.

Door middel van onder andere meditatie of gewoon in stil-
temomenten kunnen we leren hoe we onze innerlijke deur naar
believen in en uit kunnen gaan. Alle mensen die een bijnadood
ervaring hebben meegemaakt, beschrijven zoals gezegd die
wereld van Licht. De meesten van hen realiseren zich echter,
dat ze slechts de drempel van de spirituele wereld bereikten en
vervolgens naar hun lichaam werden teruggestuurd om hun le-
ven voort te zetten. Mensen zoals u en ik die mediteren, kun-
nen deze drempel echter oversteken en dieper in de innerlijke
regionen doordringen. Het Licht dat mensen tijdens bijnadood
ervaringen zien, is slechts het begin. Als je verder gaat op de
innerlijke ontdekkingstocht, vind je regionen waar het Licht
nog stralender en etherischer is.

Sommige mensen hebben een bijnadoodervaring als gevolg
van bijvoorbeeld een ongeluk. Anderen ervaren de bovenaardse
werelden in de periode voor hun overlijden. Het geeft hun een
vredig gevoel te weten dat er leven na de dood is. Er wordt
steeds meer onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Deze uittre-
dingservaringen mogen voor de wetenschappers nieuw zijn. De
spirituele Amerikaanse leraar Sant Rajinder Singh, die ik hier
citeerde, wijst erop dat we er al verwijzingen naar vinden in de
levensbeschrijvingen van de grote heiligen en mystici, waarin
gesproken wordt over hun verblijf aan gene zijde; hun reizen
naar spirituele regionen waar niets dan gelukzaligheid, liefde en
schoonheid heersen 3

. Vergelijkende studie maakt duidelijk dat
beschrijvingen van dergelijke ervaringen met het leven na de
dood in verscheidene geschriften en tradities van verschillende
religies voorkomen. Veel stichters van godsdiensten en religies
in de wereld spraken over hun reizen naar het hiernamaals. In
hun geschriften vinden we diverse verwijzingen naar het leven
in het hiernamaals en het grote Licht. In de Bijbel lezen we over
de toegang tot het hiernamaals:

“Gaat in door de enge poort (…) , want eng is de poort, en
smal de weg die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem
vinden.” Mattheüs 7:13-24.

En in de Rig Veda staat: “Spreek het heilige symbool
‘aum’ en stijg uit boven de drie regionen. Richt uw aandacht
op de Alles in zich opnemende zin binnen in u. Aanvaard zijn
invloed, laat u opnemen in de zon en hij zal u, naar zijn eigen
evenbeeld, allesverlichtend maken.”

Mensen met een bijnadood ervaring hebben dit Licht mogen er-
varen zonder meditatie; mensen zonder BDE zijn vaak ook op
zoek naar dé ultieme spirituele ervaring, maar gaan voorbij aan
die momenten in hun leven waarop dit Licht zich manifesteerde.
Dat kan tijdens een wandeling in de natuur zijn geweest, door
een ontmoeting of het kan door het alleen zijn gebeuren. Je weet
dan, je bent níet alleen, maar één met het Al, één met het Licht.
Zelf ervaar ik in de hectiek en egotripperij van het journalist-zijn
die momenten van eenheid tijdens een wandeling in de bossen
of tijdens wekelijkse meditaties. Zonder deze momenten zou ik
wellicht minder goed functioneren.

Om het Licht te ervaren hoef je wellicht alleen maar een
poosje stil te zijn. De bekende spiritueel Eckhart Tolle, leraar
en auteur van o.a. De kracht van het NU zegt in zijn recent
verschenen boek De stilte spreekt 4 : “Als je het contact met de
innerlijke stilte in je verliest, verlies je het contact met jezelf.
Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je de wereld.
Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen
met innerlijke stilte. Dat is het IK-BEN dat dieper gaat dan
naam en vorm.” En: “Telkens als je dit moment heel diep aan-
vaardt zoals het is – in welke vorm het ook tot je komt – ben je
stil, heb je vrede.”

Een Cursus in Wonderen 5 zegt ten slotte:
“Het licht is gekomen. Jij bent genezen en jij kunt genezen.
Het licht is gekomen. Jij bent verlost en je kunt verlossen.
Jij bent vrede en je brengt vrede mee, waar je ook gaat.
Duisternis, onrust en dood zijn verdwenen.
Het licht is gekomen.”

*
1 Satprem. Sri Aurobindo of het avontuur van bewustzijn. Sigma, 2002.
2 De Moeder was sinds 1926 van de Sri Aurobindo Asram. Samen met

hem werkte ze aan hun integrale yoga voor de neerdaling van het
supramentale bewustzijn en de verwezenlijking van een nieuwe mens en
een nieuwe aarde.
Zie ook:
Georges van Vreckhem: Voorbij de Mens - Leven en werk van Sri
Aurobindo en de Moeder. Ankh-Hermes, 1995 – 2000.
Georges van Vreckhem: De Moeder - Het verhaal van haar leven.
Ankh-Hermes / Stichting Aurofonds, 2004.

3 Eliot Jay Rosen: Het Licht van de ziel. Vóór de geboorte, tijdens het
leven, na de dood. Sing levert in dit boek een bijdrage. Spectrum, 1999.

4 Eckhart Tolle: De stilte spreekt. Ankh-Hermes, 2003.
5 Een Cursus in Wonderen. Ankh-Hermes, 1999.
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Neem geen deel aan gedachten van

duisternis, angst en twijfel.

Wees positief, wees opbouwend, want

het wijze kind van de levende God is

in staat om met een straal van licht,

rechtstreeks uit het hart van God,

door de nevelen en duisternis

heen te dringen.

White Eagle

lichtte en zijn hoofd in de hemel. “Soms wanneer ik hem wilde
pakken stootte ik op een vast lichaam van vlees en bloed, maar
andere keren wanneer ik hem betastte was zijn substantie on-
stoffelijk.” In feite beschrijft de oude Johannes precies de er-
varing met engelen van vele hedendaagse mensen.

Wezens uit het oerlicht
Een boeiend tweegesprek tussen de theoloog Matthew Fox en
de bioloog van de morfogenetische velden Rupert Sheldrake
leidt tot fascinerende conclusies. Hun samenspraak is een
grensverleggende ontmoeting tussen wetenschap en spirituali-
teit. Op grond van de openbaringen van enkele grote geesten
uit een ver verleden zoals Dionysius de Areopagiet, Thomas
van Aquino en Hildegard von Bingen, concluderen zij de ver-
wantschap van de engelen met licht, met fotonen, met de oe-
renergie van de kosmos. Ter wille van hulp aan de mensheid
nemen deze onstoffelijke, buiten tijd en ruimte levende we-
zens tijdelijk menselijke gedaanten aan. Ze bestaan al vanaf
den beginne en zijn de heersende intelligenties in het univer-
sum en de aardse natuur. Er gaat een golf van inspiratie van
hen uit, want zij begeleiden en helpen zonder dat wij daar
doorgaans wat van merken.

Met een conclusie van de beide heren ben ik minder geluk-
kig. Zij bevestigen namelijk het bestaan van goede en slechte
engelen. Hoewel van het oerbegin af materie en antimaterie el-
kaar trachtten te vernietigen, ben ik ervan overtuigd, dat slechte
engelen alleen maar in onze optiek slecht zijn. Hun activiteiten
hebben wel degelijk functie en betekenis voor de algemene evo-
lutie der mensheid. Gevallen engelen bestaan niet, wel engelen
die met de gevallen mensheid meegaan om haar te helpen de
slechtheid te doorzien en op te staan met het goede.

Omstandig doen gnostische leraren verslag van vermeende
processen die zich bij de schepping afgespeeld zouden hebben.
God de Vader zag om zich heen en aanschouwde in het licht-
water van de ruimte zijn evenbeeld. Onmiddellijk werd dat
evenbeeld zelfstandig. Voortaan was er niet meer een enkele,
ongedeelde godheid, maar waren er twee, de Vader en de
Moeder van het Al.

Alle mythologische tradities gewagen van een “fout”,
waardoor de schepping in aanzijn kwam. Eva at van de verbo-
den boom der kennis van goed en kwaad en bond zich daar-
door aan de kringloop van leven en dood, die door deze boom
wordt voorgesteld. Plotseling was de harmonie van eenheid
verbroken en werd het eerste mensenpaar uit het Paradijs ver-
dreven om te baren in pijn en te werken in het zweet huns aan-
schijns. De Moeder van het Al veronderstelde alleen te zijn en
schiep vanuit dat misverstand. Deze daad zette de keten van
oorzaak en gevolg in gang en bracht de kringloop van leven
en dood aan het draaien.

Maar dan komen de zogenaamde archonten, die blijkbaar
al in de kosmos aanwezig waren. Deze zonen der duisternis
zogen de Moeder mee naar omlaag en begroeven haar wezen
in de materie. Zo ontstond uit de vrije wereldziel van de Moe-
der de ingevangen ziel van de mensheid. Slechts door haar be-
rouw en haar erkenning van de Vader kon zij de Zoon baren,
die als de Verlosser in de menselijke ziel mocht meereizen.

Toch zit er in dit wonderbaarlijke, algemeen aanvaarde
mythologische gegeven een deuk. Waar kwamen de archonten
vandaan? Dezelfde vraag kan worden opgeworpen naar aanlei-
ding van de mededeling in Genesis, dat de engelen met de

dochters der mensen huwden. Het antwoord lijkt voor de hand
te liggen. Geen enkele engel is gevallen. De term “gevallen
engelen” dankt zijn bestaan aan het door ons verworpen geloof
in de “zondeval”. De val in zonden werd veroorzaakt door een
verboden daad en deze wierp ons in de kringloop. Elk kind
zou voortaan geboren worden in de kringloop van leven en
dood: de zondeval.

Meegaan met de mens
Maar wat deden de engelen? Wat was de kosmische opdracht
die ze in de lichtwerelden was opgelegd? Deze opdracht luid-
de: Ga mee met de mensen. Vergezel hen op hun val in de ma-
terie. Zie vanuit de lichtwereld toe op hun daden in de duister-
nis. Spring bij als het nodig is, maar deins ook niet terug, om
hen juist door kritische situaties heen te leiden, ook als de
mensen jullie niet opmerken en in angst verkeren.

Als alle engelen, inclusief degenen die wij Michaël, Gabriël,
Rafaël en Uriël noemen, meegaan met de mensen, betekent dit
eenvoudig dat alle engelen in die zin “gevallen engelen” zijn.

In de loop der eeuwen is diep over engelen nagedacht. Fox
en Sheldrake formuleren in hun boek “Engelen, energieën in
de kosmos” vijftien vragen over de rol van de engelen in de
nieuwe kosmologie. De huidige wetenschap maakt het uiterst
geloofwaardig, dat wij leven in een universum van bewustzijn.

Bewustzijn lijkt de energie te zijn, waaruit het onmetelijke
universum met al wat daarin wentelt, leeft en denkt, is voort-
gesproten. Planeten, sterren en galactische stelsels hebben
evenzeer hun bewustzijn als cellen, atomen en lichtgolven.

Het staat wel vast dat het menselijk zelfbewustzijn niet
meer is dan een flinterdun lichtstreepje in een kosmos vol
licht. Bovendien geloven vele geleerden stellig, dat er een on-
eindig aantal dimensies bestaat, waarvan onze vierdimensiona-
le wereld slechts een flinterdun schilletje is. Elk onderdeel van
het kosmische bewustzijn bevindt zich ook in de menselijke
genen, maar blijft grotendeels onbewust, zolang de mens zich
op de grens van wat hij goed of kwaad noemt blijft bewegen.

Menselijke maat
Hoe plastisch het bewustzijn is wordt onweerlegbaar zichtbaar
in de miljoenen verschijningsvormen van het leven op aarde
en daarbuiten. Blijkbaar is het bewustzijn in staat om de im-
pulsen van engelen op te vangen en te kneden naar eigen voor-
stelling. Al wat groter is dan de mens verkleint zich tot mense-
lijke maat, maar wij, in onze arrogantie, menen dat het de wer-
kelijkheid is.

Traditionele goede engelen als Michaël, Gabriël en Rafaël
blijken een oneindig veel uitgestrekter bewustzijnsveld te
beslaan dan wij kunnen bedenken.

Misschien werken zij wel in op gebieden onder de bewust-
zijnsdrempel zonder dat wij het merken. Zo zou Michael zijn
werkveld kunnen hebben in wat Jung het collectieve onbewus-
te heeft genoemd. Daar bindt de godsgezant Michaël de strijd
aan met het gruwelijke archetype van de duivel, dat daar even-
eens verblijf houdt. Van tijd tot tijd verplaatst de strijd zich
naar de oppervlakte en ervaren wij die in de vorm van ziekte,
tegenslag, oorlog, onrecht, honger, kortom wat wij in het alge-
meen lijden noemen.

Gabriël houdt verblijf in wat Jung kenschetste als het per-
soonlijke onbewuste en waar alles is opgeborgen wat tot de
meerdere persoonlijkheden behoort, die wij in de loop van
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onze millennia durende evolutie hebben bezield. Onbewuste
herinneringen uit lang vervlogen perioden liggen daar opgesla-
gen. Tegelijkertijd werpen zij hun licht vooruit naar de verre
toekomst. Gabriël is de aartsengel die verleden en toekomst
kent. Met zijn profetische vermogen zal hij ons door voor- en
tegenspoed leiden met het stralende einddoel van onze incar-
natie voor ogen.

Rafaël, de genezer van God, bewoont het onderbewustzijn
waar verdrongen ideeën, trauma’s, fobieën en andere conflict-
stof liggen te smeulen. Deze doorgaans negatieve krachten
proberen ons ziek, depressief en angstig te maken en het zal
Rafaël zijn die onze ingeboren helende kracht symboliseert.

Aan een intense samenwerking tussen de drie hoofden-
gelen zal overigens niemand twijfelen. Gezamenlijk weten zij
waar hun grenzen liggen en wanneer hun doel is bereikt. Ooit
zal de aartsengel Uriël verschijnen. Wanneer de krachten van
het collectieve onbewuste, het persoonlijk onbewuste en het
onderbewustzijn in harmonie zijn gebracht door de samenwer-

king van Michaël, Gabriël en Rafaël, dan kan Uriël ons in een
zuil van licht veranderen en daarmee de verbinding leggen met
het goddelijk bewustzijn, waaruit de onvoorstelbare verschei-
denheid van het zichtbare is opgebloeid.

Zo zouden wij ons de werking van engelen kunnen voor-
stellen. Zij die zongen boven de velden van Effatha, aan-
schouwd door de verheugde engelen, symboliseren de grote,
bouwende krachten van de uitgestrekte gebieden onder de be-
wustzijnsdrempel. Vrijwillig maakten zij de val der mensheid
mee, onze trouwste metgezellen op het stekelige pad van leven
naar dood en van de dood weer naar leven.

Johan Pameijer (Amsterdam, 1930) is priester in de Vrij-Katholieke

Kerk en als eerstaanwezend werkzaam in de kerkgemeente Raalte.

Tot 1991 combineerde hij het priesterschap met zijn beroep als

kunstredacteur bij een regionaal dagblad. Van zijn hand verschenen di-

verse boeken op het vlak van spiritualiteit.

* * *

Uit Dante’s

Divina Commedia:

Jupiter

O hemelse soldaten die ik

aanschouw,

Bidt voor hen die op aarde zijn

En het slechte voorbeeld

volgen.

Paradijs 18:124-126
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Het licht nu ervaren

Over het ervaren van je ziel

Lambèrt de Kwant

Veel mensen die een bijnadood ervaring hebben meegemaakt,
ervaren na hun terugkeer het leven niet altijd als aangenaam.
Hoewel velen van hen de zin inzien van hun terugkeer, erva-
ren ze momenten van vervreemding en eenzaamheid. Hoe kan
het ook anders na die overweldigende ervaring met het Licht.
Velen van ons ervaren hun verblijf op deze wereld als een
barre tocht door een lange, donkere tunnel waarvan de wanden
hun kreten spottend weerkaatsen. Soms is daar die andere, tas-
tende, eveneens zoekende hand die je meevoert naar dat wen-
kende licht aan het eind van de tunnel. Het verlangen naar dat
licht is sterk, overweldigend sterk vaak en het biedt tegelijker-
tijd zoveel perspectief en hoop om door te gaan. Blijf je daar-
om richten, ook al is het nog zo donker in jezelf, op dat Licht
en ook die hand die zich naar je uitstrekken.

Velen met mij beleven eveneens momenten van vervreem-
ding en eenzaamheid. Nee, niet de eenzaamheid van het alleen
zijn, maar de moeite om hier en nu te zijn en altijd weer die
confrontaties en strijd, met je schaduwkant.

Je beseft echter dat ook dit – die confrontatie met je schaduw-
kant – te maken heeft met groeiprocessen van mensen en dat zul-
ke confrontaties ook leermomenten zijn, waarbij je de confron-
tatie overigens niet uit de weg moet gaan. Wat worden in deze
sfeer dingen vaak niet uitgesproken met alle gevolgen van dien.
Duidelijkheid mag en moet er zijn, maar alsjeblieft ook wat mild-
heid en vooral humor en relativering. Wie in staat is tot zelfreflec-
tie, wordt zich pijnlijk bewust van de eigen donkere kanten, maar
kan tegelijkertijd het licht van die schaduw ervaren.

Sri Aurobindo 1 wijst erop dat, wanneer je met de kudde
meehobbelt, het leven betrekkelijk makkelijk is met zijn goe-
de en zijn kwade buien, zonder veel diepten, maar ook zonder
veel hoogten. Zodra je je daaruit wilt losmaken, komen er vele
krachten in het geweer, die er geweldig veel belang bij hebben
dat we ‘net als de ander’ doen; je ontdekt dan hoe goed die ge-
vangenschap is georganiseerd. Je ontdekt zelfs dat je in staat
bent even diep te zinken als je in staat bent omhoog te klim-
men. En dat inderdaad ons grootste dieptepunt evenredig is
met ons vermogen omhoog te gaan. Veel schellen vallen dan
van je ogen. Met een klein beetje eerlijkheid zie je in dat we
eigenlijk tot alles in staat zijn of, zoals Aurobindo zei, onze
deugd een pretentieuze onzuiverheid is.

Wat hebben we een moeite met onze schaduwkanten, maar
zou het niet kunnen zijn dat de ziel zelf – en niet het naar buiten
gerichte mentale, maar de Geest in ons – die confrontaties heeft
aanvaard en gekozen als deel van haar ontwikkeling, om in snel
tempo de benodigde ervaring op te doen? Kunnen voor de
groeiende ziel, voor de Geest in ons, moeilijkheden, obstakels
en aanvallen geen middel zijn om verder te groeien, zodat we
ons trainen voor de spirituele overwinning? De Waarheid be-
weegt, ze heeft benen. En de vorsten der duisternis zijn er om er
vaak op hardhandige wijze over te waken dat ze niet inslaapt.

Gods ontkenningen zijn voor ons even breekbaar als Zijn beves-
tigingen, zegt Aurobindo. En “de vijand zal pas verdwijnen,”
zegt de Moeder 2 “wanneer hij niet meer in de wereld nodig is.
En we weten maar al te goed dat hij nodig is als toetssteen voor
het goud, om te kijken of we waarachtig zijn.”

Een stapje verder gaat het om ervan uit te gaan, dat begrip-
pen “goed” en “kwaad”, “licht” en “donker” en “schaduw” rela-
tieve begrippen zijn en in feite geen werkelijkheid zijn. De
zogenaamde negatieve confrontaties in ons leven zijn ervaring-
en die ons verder brengen. In die zin is de “vijand” ook een rela-
tief begrip; hij is net als de god Kali in het hindoeïsme, de toet-
ser en tester. Ik ga hier in een volgend nummer verder op in.

Op weg naar heelwording
Ook mensen met een bijnadood ervaring blijven oplopen tegen
bepaalde aspecten van hun ego en ervaren lessen in de leer-
school van het leven. Nee, je bent geen heilige na zo’n ervaring,
laat staan volledig getransformeerd, maar je hebt een eerste
voorzichtige stap gezet op weg naar heelwording. Mensen zon-
der een BDE zijn soms verbaasd als ze worden geconfronteerd
met de nog steeds aanwezige of soms versterkte minder prettige
eigenschappen van BDE’ers. “Dat had ik vooral van haar niet
verwacht!” zeggen mensen dan. Hun beeld van een BDE’er is
soms niet helemaal reëel, zoals we dat wel vaker hebben, als het
om mensen met een bijzondere spirituele ervaring gaat.

Wat een valkuil! Wat maken we de ander vaak speciaal,
zoals Een Cursus in Wonderen 5 dat zegt. De ander speciaal
maken maskeert je eigen gevoel van onvolkomenheid en
niet-compleet zijn. We plaatsen de ander op een voetstuk, tot-
dat hij of zij eraf kukelt en tja, dan is het vaak einde oefening.
Ik dacht dat jij zo… Enfin, vul maar in. Pijnlijk hoor, zulke er-
varingen. Wat een illusies…

In tal van gesprekken en publicaties kunnen we ervaren
hoe velen verlangen naar het licht, naar daar waar ze vandaan
komen. Komend vanuit de heelheid in dit weerbarstige bestaan
dat zoveel leermomenten bevat.Vooral in ‘donkere’ tijden is
het gemis aan vrede, harmonie en licht voor velen, zo ervaar ik
dagelijks, haast ondraaglijk. Mensen vieren met Kerstmis de
komst van Christus, het Licht der wereld, het Licht in ons,
maar zoeken dit licht zo vaak buiten zichzelf. Mensen met een
bijnadood ervaring vertellen van die haast onuitsprekelijke
confrontatie met dat licht. Een licht dat wellicht niet anders
was dan het licht in henzelf, hun eigen ziel.

Yogananda wees er eens op, dat ‘net achter het donker van
gesloten ogen het licht van God schijnt. Als je in meditatie dat
licht ziet, houd er dan met devote ijver aan vast. Voel jezelf
erin: dat is waar God woont. Als je daarentegen geen licht ziet
in meditatie, concentreer je dan op het punt van je wenkbrau-
wen en staar diep in het donker dat je met gesloten ogen ziet.
Probeer door je devotie die dikke sluier te doordringen.
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onze millennia durende evolutie hebben bezield. Onbewuste
herinneringen uit lang vervlogen perioden liggen daar opgesla-
gen. Tegelijkertijd werpen zij hun licht vooruit naar de verre
toekomst. Gabriël is de aartsengel die verleden en toekomst
kent. Met zijn profetische vermogen zal hij ons door voor- en
tegenspoed leiden met het stralende einddoel van onze incar-
natie voor ogen.

Rafaël, de genezer van God, bewoont het onderbewustzijn
waar verdrongen ideeën, trauma’s, fobieën en andere conflict-
stof liggen te smeulen. Deze doorgaans negatieve krachten
proberen ons ziek, depressief en angstig te maken en het zal
Rafaël zijn die onze ingeboren helende kracht symboliseert.

Aan een intense samenwerking tussen de drie hoofden-
gelen zal overigens niemand twijfelen. Gezamenlijk weten zij
waar hun grenzen liggen en wanneer hun doel is bereikt. Ooit
zal de aartsengel Uriël verschijnen. Wanneer de krachten van
het collectieve onbewuste, het persoonlijk onbewuste en het
onderbewustzijn in harmonie zijn gebracht door de samenwer-

king van Michaël, Gabriël en Rafaël, dan kan Uriël ons in een
zuil van licht veranderen en daarmee de verbinding leggen met
het goddelijk bewustzijn, waaruit de onvoorstelbare verschei-
denheid van het zichtbare is opgebloeid.

Zo zouden wij ons de werking van engelen kunnen voor-
stellen. Zij die zongen boven de velden van Effatha, aan-
schouwd door de verheugde engelen, symboliseren de grote,
bouwende krachten van de uitgestrekte gebieden onder de be-
wustzijnsdrempel. Vrijwillig maakten zij de val der mensheid
mee, onze trouwste metgezellen op het stekelige pad van leven
naar dood en van de dood weer naar leven.

Johan Pameijer (Amsterdam, 1930) is priester in de Vrij-Katholieke

Kerk en als eerstaanwezend werkzaam in de kerkgemeente Raalte.

Tot 1991 combineerde hij het priesterschap met zijn beroep als

kunstredacteur bij een regionaal dagblad. Van zijn hand verschenen di-

verse boeken op het vlak van spiritualiteit.

* * *

Uit Dante’s

Divina Commedia:

Jupiter

O hemelse soldaten die ik

aanschouw,

Bidt voor hen die op aarde zijn

En het slechte voorbeeld

volgen.

Paradijs 18:124-126
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Het licht nu ervaren

Over het ervaren van je ziel

Lambèrt de Kwant

Veel mensen die een bijnadood ervaring hebben meegemaakt,
ervaren na hun terugkeer het leven niet altijd als aangenaam.
Hoewel velen van hen de zin inzien van hun terugkeer, erva-
ren ze momenten van vervreemding en eenzaamheid. Hoe kan
het ook anders na die overweldigende ervaring met het Licht.
Velen van ons ervaren hun verblijf op deze wereld als een
barre tocht door een lange, donkere tunnel waarvan de wanden
hun kreten spottend weerkaatsen. Soms is daar die andere, tas-
tende, eveneens zoekende hand die je meevoert naar dat wen-
kende licht aan het eind van de tunnel. Het verlangen naar dat
licht is sterk, overweldigend sterk vaak en het biedt tegelijker-
tijd zoveel perspectief en hoop om door te gaan. Blijf je daar-
om richten, ook al is het nog zo donker in jezelf, op dat Licht
en ook die hand die zich naar je uitstrekken.

Velen met mij beleven eveneens momenten van vervreem-
ding en eenzaamheid. Nee, niet de eenzaamheid van het alleen
zijn, maar de moeite om hier en nu te zijn en altijd weer die
confrontaties en strijd, met je schaduwkant.

Je beseft echter dat ook dit – die confrontatie met je schaduw-
kant – te maken heeft met groeiprocessen van mensen en dat zul-
ke confrontaties ook leermomenten zijn, waarbij je de confron-
tatie overigens niet uit de weg moet gaan. Wat worden in deze
sfeer dingen vaak niet uitgesproken met alle gevolgen van dien.
Duidelijkheid mag en moet er zijn, maar alsjeblieft ook wat mild-
heid en vooral humor en relativering. Wie in staat is tot zelfreflec-
tie, wordt zich pijnlijk bewust van de eigen donkere kanten, maar
kan tegelijkertijd het licht van die schaduw ervaren.

Sri Aurobindo 1 wijst erop dat, wanneer je met de kudde
meehobbelt, het leven betrekkelijk makkelijk is met zijn goe-
de en zijn kwade buien, zonder veel diepten, maar ook zonder
veel hoogten. Zodra je je daaruit wilt losmaken, komen er vele
krachten in het geweer, die er geweldig veel belang bij hebben
dat we ‘net als de ander’ doen; je ontdekt dan hoe goed die ge-
vangenschap is georganiseerd. Je ontdekt zelfs dat je in staat
bent even diep te zinken als je in staat bent omhoog te klim-
men. En dat inderdaad ons grootste dieptepunt evenredig is
met ons vermogen omhoog te gaan. Veel schellen vallen dan
van je ogen. Met een klein beetje eerlijkheid zie je in dat we
eigenlijk tot alles in staat zijn of, zoals Aurobindo zei, onze
deugd een pretentieuze onzuiverheid is.

Wat hebben we een moeite met onze schaduwkanten, maar
zou het niet kunnen zijn dat de ziel zelf – en niet het naar buiten
gerichte mentale, maar de Geest in ons – die confrontaties heeft
aanvaard en gekozen als deel van haar ontwikkeling, om in snel
tempo de benodigde ervaring op te doen? Kunnen voor de
groeiende ziel, voor de Geest in ons, moeilijkheden, obstakels
en aanvallen geen middel zijn om verder te groeien, zodat we
ons trainen voor de spirituele overwinning? De Waarheid be-
weegt, ze heeft benen. En de vorsten der duisternis zijn er om er
vaak op hardhandige wijze over te waken dat ze niet inslaapt.

Gods ontkenningen zijn voor ons even breekbaar als Zijn beves-
tigingen, zegt Aurobindo. En “de vijand zal pas verdwijnen,”
zegt de Moeder 2 “wanneer hij niet meer in de wereld nodig is.
En we weten maar al te goed dat hij nodig is als toetssteen voor
het goud, om te kijken of we waarachtig zijn.”

Een stapje verder gaat het om ervan uit te gaan, dat begrip-
pen “goed” en “kwaad”, “licht” en “donker” en “schaduw” rela-
tieve begrippen zijn en in feite geen werkelijkheid zijn. De
zogenaamde negatieve confrontaties in ons leven zijn ervaring-
en die ons verder brengen. In die zin is de “vijand” ook een rela-
tief begrip; hij is net als de god Kali in het hindoeïsme, de toet-
ser en tester. Ik ga hier in een volgend nummer verder op in.

Op weg naar heelwording
Ook mensen met een bijnadood ervaring blijven oplopen tegen
bepaalde aspecten van hun ego en ervaren lessen in de leer-
school van het leven. Nee, je bent geen heilige na zo’n ervaring,
laat staan volledig getransformeerd, maar je hebt een eerste
voorzichtige stap gezet op weg naar heelwording. Mensen zon-
der een BDE zijn soms verbaasd als ze worden geconfronteerd
met de nog steeds aanwezige of soms versterkte minder prettige
eigenschappen van BDE’ers. “Dat had ik vooral van haar niet
verwacht!” zeggen mensen dan. Hun beeld van een BDE’er is
soms niet helemaal reëel, zoals we dat wel vaker hebben, als het
om mensen met een bijzondere spirituele ervaring gaat.

Wat een valkuil! Wat maken we de ander vaak speciaal,
zoals Een Cursus in Wonderen 5 dat zegt. De ander speciaal
maken maskeert je eigen gevoel van onvolkomenheid en
niet-compleet zijn. We plaatsen de ander op een voetstuk, tot-
dat hij of zij eraf kukelt en tja, dan is het vaak einde oefening.
Ik dacht dat jij zo… Enfin, vul maar in. Pijnlijk hoor, zulke er-
varingen. Wat een illusies…

In tal van gesprekken en publicaties kunnen we ervaren
hoe velen verlangen naar het licht, naar daar waar ze vandaan
komen. Komend vanuit de heelheid in dit weerbarstige bestaan
dat zoveel leermomenten bevat.Vooral in ‘donkere’ tijden is
het gemis aan vrede, harmonie en licht voor velen, zo ervaar ik
dagelijks, haast ondraaglijk. Mensen vieren met Kerstmis de
komst van Christus, het Licht der wereld, het Licht in ons,
maar zoeken dit licht zo vaak buiten zichzelf. Mensen met een
bijnadood ervaring vertellen van die haast onuitsprekelijke
confrontatie met dat licht. Een licht dat wellicht niet anders
was dan het licht in henzelf, hun eigen ziel.

Yogananda wees er eens op, dat ‘net achter het donker van
gesloten ogen het licht van God schijnt. Als je in meditatie dat
licht ziet, houd er dan met devote ijver aan vast. Voel jezelf
erin: dat is waar God woont. Als je daarentegen geen licht ziet
in meditatie, concentreer je dan op het punt van je wenkbrau-
wen en staar diep in het donker dat je met gesloten ogen ziet.
Probeer door je devotie die dikke sluier te doordringen.
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Mettertijd zul je zeker het innerlijke licht zien, want het is
er, stralend in je voorhoofd. Net als alle mensen ogen hebben,
heeft ook iedereen een geestesoog in zijn voorhoofd. Het
wacht alleen op ontdekking in diepe innerlijke concentratie’.

De drempel oversteken
Om onze innerlijke werelden te kunnen bereizen, hoeven we
niet te wachten op de fysieke dood of een ongeluk dat een bij-
nadood ervaring veroorzaakt. Je hoeft niet te verlangen naar
een bijzondere, speciale ervaring, want je ervoer wellicht meer
dan je weet, maar je kon of wilde het niet zien. Het zit vaak in
die gewone, alledaagse dingen: een ontmoeting die maar niet
loslaat, een glimlach, een brief op het juiste moment, even die
arm om je schouder, die vogel waarnaar je ontroerd zit te
luisteren en te kijken op dat eenzame bankje in het bos.

Iemand vroeg me eens: “Waarom ontmoet ik nooit m’n
engel en gids?” Ik vroeg haar eens stil te staan bij bijzondere
momenten in haar leven. Die waren er veel en met tranen in
haar ogen moest zij toegeven, dat haar engel vele malen aan-
wezig was op cruciale momenten.

Door middel van onder andere meditatie of gewoon in stil-
temomenten kunnen we leren hoe we onze innerlijke deur naar
believen in en uit kunnen gaan. Alle mensen die een bijnadood
ervaring hebben meegemaakt, beschrijven zoals gezegd die
wereld van Licht. De meesten van hen realiseren zich echter,
dat ze slechts de drempel van de spirituele wereld bereikten en
vervolgens naar hun lichaam werden teruggestuurd om hun le-
ven voort te zetten. Mensen zoals u en ik die mediteren, kun-
nen deze drempel echter oversteken en dieper in de innerlijke
regionen doordringen. Het Licht dat mensen tijdens bijnadood
ervaringen zien, is slechts het begin. Als je verder gaat op de
innerlijke ontdekkingstocht, vind je regionen waar het Licht
nog stralender en etherischer is.

Sommige mensen hebben een bijnadoodervaring als gevolg
van bijvoorbeeld een ongeluk. Anderen ervaren de bovenaardse
werelden in de periode voor hun overlijden. Het geeft hun een
vredig gevoel te weten dat er leven na de dood is. Er wordt
steeds meer onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Deze uittre-
dingservaringen mogen voor de wetenschappers nieuw zijn. De
spirituele Amerikaanse leraar Sant Rajinder Singh, die ik hier
citeerde, wijst erop dat we er al verwijzingen naar vinden in de
levensbeschrijvingen van de grote heiligen en mystici, waarin
gesproken wordt over hun verblijf aan gene zijde; hun reizen
naar spirituele regionen waar niets dan gelukzaligheid, liefde en
schoonheid heersen 3

. Vergelijkende studie maakt duidelijk dat
beschrijvingen van dergelijke ervaringen met het leven na de
dood in verscheidene geschriften en tradities van verschillende
religies voorkomen. Veel stichters van godsdiensten en religies
in de wereld spraken over hun reizen naar het hiernamaals. In
hun geschriften vinden we diverse verwijzingen naar het leven
in het hiernamaals en het grote Licht. In de Bijbel lezen we over
de toegang tot het hiernamaals:

“Gaat in door de enge poort (…) , want eng is de poort, en
smal de weg die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem
vinden.” Mattheüs 7:13-24.

En in de Rig Veda staat: “Spreek het heilige symbool
‘aum’ en stijg uit boven de drie regionen. Richt uw aandacht
op de Alles in zich opnemende zin binnen in u. Aanvaard zijn
invloed, laat u opnemen in de zon en hij zal u, naar zijn eigen
evenbeeld, allesverlichtend maken.”

Mensen met een bijnadood ervaring hebben dit Licht mogen er-
varen zonder meditatie; mensen zonder BDE zijn vaak ook op
zoek naar dé ultieme spirituele ervaring, maar gaan voorbij aan
die momenten in hun leven waarop dit Licht zich manifesteerde.
Dat kan tijdens een wandeling in de natuur zijn geweest, door
een ontmoeting of het kan door het alleen zijn gebeuren. Je weet
dan, je bent níet alleen, maar één met het Al, één met het Licht.
Zelf ervaar ik in de hectiek en egotripperij van het journalist-zijn
die momenten van eenheid tijdens een wandeling in de bossen
of tijdens wekelijkse meditaties. Zonder deze momenten zou ik
wellicht minder goed functioneren.

Om het Licht te ervaren hoef je wellicht alleen maar een
poosje stil te zijn. De bekende spiritueel Eckhart Tolle, leraar
en auteur van o.a. De kracht van het NU zegt in zijn recent
verschenen boek De stilte spreekt 4 : “Als je het contact met de
innerlijke stilte in je verliest, verlies je het contact met jezelf.
Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je de wereld.
Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen
met innerlijke stilte. Dat is het IK-BEN dat dieper gaat dan
naam en vorm.” En: “Telkens als je dit moment heel diep aan-
vaardt zoals het is – in welke vorm het ook tot je komt – ben je
stil, heb je vrede.”

Een Cursus in Wonderen 5 zegt ten slotte:
“Het licht is gekomen. Jij bent genezen en jij kunt genezen.
Het licht is gekomen. Jij bent verlost en je kunt verlossen.
Jij bent vrede en je brengt vrede mee, waar je ook gaat.
Duisternis, onrust en dood zijn verdwenen.
Het licht is gekomen.”

*
1 Satprem. Sri Aurobindo of het avontuur van bewustzijn. Sigma, 2002.
2 De Moeder was sinds 1926 van de Sri Aurobindo Asram. Samen met

hem werkte ze aan hun integrale yoga voor de neerdaling van het
supramentale bewustzijn en de verwezenlijking van een nieuwe mens en
een nieuwe aarde.
Zie ook:
Georges van Vreckhem: Voorbij de Mens - Leven en werk van Sri
Aurobindo en de Moeder. Ankh-Hermes, 1995 – 2000.
Georges van Vreckhem: De Moeder - Het verhaal van haar leven.
Ankh-Hermes / Stichting Aurofonds, 2004.

3 Eliot Jay Rosen: Het Licht van de ziel. Vóór de geboorte, tijdens het
leven, na de dood. Sing levert in dit boek een bijdrage. Spectrum, 1999.

4 Eckhart Tolle: De stilte spreekt. Ankh-Hermes, 2003.
5 Een Cursus in Wonderen. Ankh-Hermes, 1999.
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Neem geen deel aan gedachten van

duisternis, angst en twijfel.

Wees positief, wees opbouwend, want

het wijze kind van de levende God is

in staat om met een straal van licht,

rechtstreeks uit het hart van God,

door de nevelen en duisternis

heen te dringen.

White Eagle

lichtte en zijn hoofd in de hemel. “Soms wanneer ik hem wilde
pakken stootte ik op een vast lichaam van vlees en bloed, maar
andere keren wanneer ik hem betastte was zijn substantie on-
stoffelijk.” In feite beschrijft de oude Johannes precies de er-
varing met engelen van vele hedendaagse mensen.

Wezens uit het oerlicht
Een boeiend tweegesprek tussen de theoloog Matthew Fox en
de bioloog van de morfogenetische velden Rupert Sheldrake
leidt tot fascinerende conclusies. Hun samenspraak is een
grensverleggende ontmoeting tussen wetenschap en spirituali-
teit. Op grond van de openbaringen van enkele grote geesten
uit een ver verleden zoals Dionysius de Areopagiet, Thomas
van Aquino en Hildegard von Bingen, concluderen zij de ver-
wantschap van de engelen met licht, met fotonen, met de oe-
renergie van de kosmos. Ter wille van hulp aan de mensheid
nemen deze onstoffelijke, buiten tijd en ruimte levende we-
zens tijdelijk menselijke gedaanten aan. Ze bestaan al vanaf
den beginne en zijn de heersende intelligenties in het univer-
sum en de aardse natuur. Er gaat een golf van inspiratie van
hen uit, want zij begeleiden en helpen zonder dat wij daar
doorgaans wat van merken.

Met een conclusie van de beide heren ben ik minder geluk-
kig. Zij bevestigen namelijk het bestaan van goede en slechte
engelen. Hoewel van het oerbegin af materie en antimaterie el-
kaar trachtten te vernietigen, ben ik ervan overtuigd, dat slechte
engelen alleen maar in onze optiek slecht zijn. Hun activiteiten
hebben wel degelijk functie en betekenis voor de algemene evo-
lutie der mensheid. Gevallen engelen bestaan niet, wel engelen
die met de gevallen mensheid meegaan om haar te helpen de
slechtheid te doorzien en op te staan met het goede.

Omstandig doen gnostische leraren verslag van vermeende
processen die zich bij de schepping afgespeeld zouden hebben.
God de Vader zag om zich heen en aanschouwde in het licht-
water van de ruimte zijn evenbeeld. Onmiddellijk werd dat
evenbeeld zelfstandig. Voortaan was er niet meer een enkele,
ongedeelde godheid, maar waren er twee, de Vader en de
Moeder van het Al.

Alle mythologische tradities gewagen van een “fout”,
waardoor de schepping in aanzijn kwam. Eva at van de verbo-
den boom der kennis van goed en kwaad en bond zich daar-
door aan de kringloop van leven en dood, die door deze boom
wordt voorgesteld. Plotseling was de harmonie van eenheid
verbroken en werd het eerste mensenpaar uit het Paradijs ver-
dreven om te baren in pijn en te werken in het zweet huns aan-
schijns. De Moeder van het Al veronderstelde alleen te zijn en
schiep vanuit dat misverstand. Deze daad zette de keten van
oorzaak en gevolg in gang en bracht de kringloop van leven
en dood aan het draaien.

Maar dan komen de zogenaamde archonten, die blijkbaar
al in de kosmos aanwezig waren. Deze zonen der duisternis
zogen de Moeder mee naar omlaag en begroeven haar wezen
in de materie. Zo ontstond uit de vrije wereldziel van de Moe-
der de ingevangen ziel van de mensheid. Slechts door haar be-
rouw en haar erkenning van de Vader kon zij de Zoon baren,
die als de Verlosser in de menselijke ziel mocht meereizen.

Toch zit er in dit wonderbaarlijke, algemeen aanvaarde
mythologische gegeven een deuk. Waar kwamen de archonten
vandaan? Dezelfde vraag kan worden opgeworpen naar aanlei-
ding van de mededeling in Genesis, dat de engelen met de

dochters der mensen huwden. Het antwoord lijkt voor de hand
te liggen. Geen enkele engel is gevallen. De term “gevallen
engelen” dankt zijn bestaan aan het door ons verworpen geloof
in de “zondeval”. De val in zonden werd veroorzaakt door een
verboden daad en deze wierp ons in de kringloop. Elk kind
zou voortaan geboren worden in de kringloop van leven en
dood: de zondeval.

Meegaan met de mens
Maar wat deden de engelen? Wat was de kosmische opdracht
die ze in de lichtwerelden was opgelegd? Deze opdracht luid-
de: Ga mee met de mensen. Vergezel hen op hun val in de ma-
terie. Zie vanuit de lichtwereld toe op hun daden in de duister-
nis. Spring bij als het nodig is, maar deins ook niet terug, om
hen juist door kritische situaties heen te leiden, ook als de
mensen jullie niet opmerken en in angst verkeren.

Als alle engelen, inclusief degenen die wij Michaël, Gabriël,
Rafaël en Uriël noemen, meegaan met de mensen, betekent dit
eenvoudig dat alle engelen in die zin “gevallen engelen” zijn.

In de loop der eeuwen is diep over engelen nagedacht. Fox
en Sheldrake formuleren in hun boek “Engelen, energieën in
de kosmos” vijftien vragen over de rol van de engelen in de
nieuwe kosmologie. De huidige wetenschap maakt het uiterst
geloofwaardig, dat wij leven in een universum van bewustzijn.

Bewustzijn lijkt de energie te zijn, waaruit het onmetelijke
universum met al wat daarin wentelt, leeft en denkt, is voort-
gesproten. Planeten, sterren en galactische stelsels hebben
evenzeer hun bewustzijn als cellen, atomen en lichtgolven.

Het staat wel vast dat het menselijk zelfbewustzijn niet
meer is dan een flinterdun lichtstreepje in een kosmos vol
licht. Bovendien geloven vele geleerden stellig, dat er een on-
eindig aantal dimensies bestaat, waarvan onze vierdimensiona-
le wereld slechts een flinterdun schilletje is. Elk onderdeel van
het kosmische bewustzijn bevindt zich ook in de menselijke
genen, maar blijft grotendeels onbewust, zolang de mens zich
op de grens van wat hij goed of kwaad noemt blijft bewegen.

Menselijke maat
Hoe plastisch het bewustzijn is wordt onweerlegbaar zichtbaar
in de miljoenen verschijningsvormen van het leven op aarde
en daarbuiten. Blijkbaar is het bewustzijn in staat om de im-
pulsen van engelen op te vangen en te kneden naar eigen voor-
stelling. Al wat groter is dan de mens verkleint zich tot mense-
lijke maat, maar wij, in onze arrogantie, menen dat het de wer-
kelijkheid is.

Traditionele goede engelen als Michaël, Gabriël en Rafaël
blijken een oneindig veel uitgestrekter bewustzijnsveld te
beslaan dan wij kunnen bedenken.

Misschien werken zij wel in op gebieden onder de bewust-
zijnsdrempel zonder dat wij het merken. Zo zou Michael zijn
werkveld kunnen hebben in wat Jung het collectieve onbewus-
te heeft genoemd. Daar bindt de godsgezant Michaël de strijd
aan met het gruwelijke archetype van de duivel, dat daar even-
eens verblijf houdt. Van tijd tot tijd verplaatst de strijd zich
naar de oppervlakte en ervaren wij die in de vorm van ziekte,
tegenslag, oorlog, onrecht, honger, kortom wat wij in het alge-
meen lijden noemen.

Gabriël houdt verblijf in wat Jung kenschetste als het per-
soonlijke onbewuste en waar alles is opgeborgen wat tot de
meerdere persoonlijkheden behoort, die wij in de loop van
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Engelen en mensen

Johan Pameijer

Met een strak gezichtje staarde mijn driejarige
kleindochter naar een plekje linksboven het al-
taar. Onafgebroken en zonder met haar ogen te
knipperen bleef ze kijken. “Wat zie je daar?”
vroeg oma nieuwsgierig. Bijna toonloos ant-
woordde het kind: “Die engel. Hij zwaait naar
me.” Nog onbedorven en niet beïnvloed door
de vooroordelen van de grote mensen commu-
niceerde zij met een onzichtbaar wezen. Mijn
kleindochter is nu eenentwintig en ze is het
voorval vergeten, maar in ons geheugen staat
het gegrift. “Hij zit daar altijd,” had ze nog op-
gemerkt. Een kindengeltje, bolle wangen,
blauwe ogen en gazen vleugels, linksboven het
altaar. Zou het waar zijn?

Zelf herinner ik mij een ontmoeting met een totaal andere
engel. Verdwaald in een woest berglandschap zag ik hem plotse-
ling te voorschijn komen, een gentleman in stemmig zwart, mid-
den veertig. Radeloos stonden we met onze huurauto op een
ezelpad vol kuilen en vervaarlijke steenslag. Links de steile rots-
wand, rechts de afgrond. Enkele verroeste autowrakken waren
stille getuigen van tragische buitelingen. Nergens een boom of
struik, alleen rotsen en een grauwe hemel waaruit het regende.
Toch dook een soort boomgaard zomaar uit de steenmassa op.
Springend van rots naar rots overbrugde ik de paar honderd meter
die ons van het wonder scheidden en daar ontmoette ik een
Spaanse boswerker. Helaas verstonden wij elkaar niet. Toen na-
derde hij, de gentleman, strak in het pak. Geluidloos kwam hij
tussen de boompjes vandaan en vertelde mij in keurig Engels hoe
wij in de bewoonde wereld konden terugkeren.

Maar nu het vreemde. Vanuit de auto had mijn vrouw geen
spoor van een boomgaard gezien. Van een afstand zag zij mij
tussen de kale rotsen in gesprek met de boswerker, maar de
Engelsman had ze niet opgemerkt. Voor haar was hij er hele-
maal niet. Met wie had ik dan gesproken? Wat doet een goed
gesoigneerde Brit in een verlaten boomgaard midden in een
maanlandschap? Nog steeds durf ik nauwelijks hardop te zeg-
gen wat ik denk. Was hij werkelijk de engel die onverwachts
en meestal in kritieke situaties op je pad komt?

Legio verslagen getuigen van reddende engelen. In de meest
uiteenlopende vermommingen verschijnen ze. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog sloeg een Duitse eenheid op de vlucht voor de
naderende Engelsen, aangevoerd door een ontzaglijke ruiter te
paard, en in de Zesdaagse oorlog was het een ufo, die de Egyp-
tische belagers van een Israëlisch legerkamp de stuipen op het
lijf joeg. Een huisvader slaagde erin een picknickende familie
die door belhamels werd overvallen te fotograferen. Plotseling
en zonder kwaad te stichten kozen de aanvallers het hazenpad.
Op de ontwikkelde foto was de oorzaak duidelijk zichtbaar.
Tussen de geschrokken familieleden stond een grote, zwaarge-
bouwde krachtpatser. Opnieuw een engel in vermomming. En
nu de vraag die met de kerstdagen actueel is. Zijn dit dezelfde
engelen die zongen boven de velden van Effatha?

Een pedant ongeloof
Engelen stellen ons voor raadsels. Inmiddels
zijn er honderden bloemlezingen met getuige-
nissen over hun ingrijpen in bedreigende situa-
ties. Talrijke intelligente mensen geloven
onvoorwaardelijk in hun aanwezigheid. En toch
ontglippen ze aan iedere poging tot bewijsvoe-
ring. Terecht gaf Nederlands enige wetenschap-
pelijke angeloog aan zijn cultuur-historische
studie “Over de goede engelen” de ondertitel
“De ontmaskering van een pedant ongeloof”.

De Haarlemse huisarts H.C. Moolenburg,
die wereldwijde bijval oogstte met zijn bestsel-
ler over engelen, ging ondanks valse schaamte

en hartkloppingen voort met het bevragen van zijn patiënten
naar hun eventuele ervaringen met engelen. Zonder zich ervan
bewust te zijn doorbrak hij een taboe. Plotseling mocht er weer
openlijk – en niet alleen in de kerk – over engelen worden ge-
sproken. Voor schaamte was geen reden, want het vertellen
over hun ervaringen bleek een enorme opluchting voor de on-
dervraagden. “De hemel staat op doorbreken” kopte een ver-
slaggever in het kerstnummer van 1999 in De Telegraaf.

Onopvallend en in aangepaste vorm duiken ze op, de
wezens uit het rijk van het Licht. En wij aan deze kant van de
muur voelen ons bijgestaan, ondersteund en gered door
engelen, die zich door geen enkel wetenschappelijk onderzoek
laten betrappen. Zelfs de klemmende vraag hoe zij eruit zien
blijft onbeantwoord.

Engelen vertonen zich in de gedaante die past bij onze ver-
wachting. Mijn kleindochter zag de engel in zijn meest kinder-
lijke vorm, terwijl hij mijn vertrouwen won in zijn oer-Britse
uitmonstering. In het heetst van de oorlog was hij een impone-
rende ruiter op een galopperend paard, terwijl de Egyptische
strijders hem ontmoetten als vliegende schotel. Ons brein
kneedt hem in een passend model. Zonder twijfel zijn wij de
onbewuste scheppers van hun uitmonstering, maar leveren zij
de energie die dit mogelijk maakt.

Hoofd in de hemel
Ook de geestelijke Jezus verscheen in uiteenlopende gedaanten
aan zijn discipelen. Het befaamde boek der Handelingen van Jo-
hannes uit de apocriefe traditie meldt tientallen verschillende
vermommingen van de Heer. Jacobus, de broer van Johannes,
zag hem als kind aan de oever van een rivier, maar Johannes
ontwaarde een welgevormde man met opgewekt gezicht. Bij
een andere gelegenheid vertoonde hij zich met een kaal hoofd
en een dikke golvende baard, terwijl een andere waarnemer juist
een baardloze jongeman zag. Soms was hij klein en lelijk, een
andere keer reikte zijn lengte tot aan de hemel. Vaak omvatte hij
zijn discipelen met zijn hele wezen. Beurtelings voelde hij zacht
en week aan en dan weer hard als steen.

Johannes schreeuwde het uit van schrik toen, hij hem ont-
bloot zag verschijnen met voeten die de grond onder hem ver-
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Ik hoop nog mee te maken dat de parapsychologie kan worden opgeheven,
omdat ze is opgenomen in de reguliere psychologie.”

Interview1 met Prof Dr Hans Gerding

Jacqueline Schippers 2

In Utrecht, aan de Springweg, staat het Parapsychologisch
Instituut. Directeur daarvan is Prof Dr Hans Gerding, iemand
die het onderzoek naar BDE’s een goed hart toedraagt. Tijd
om met hem in gesprek te gaan. Het hier volgende interview
werd overigens geheel via e-mail gevoerd.

U bent directeur van het parapsychologisch instituut te

Utrecht. Was dat hetzelfde instituut dat destijds door

Professor Tenhaeff was opgericht en geleid?

Dat klopt. Ons instituut was in 1953 door Prof Tenhaeff
opgericht. In dat jaar werd hij hoogleraar en kreeg toen het in-
stituut erbij.

In dat verband, bestaat er nog steeds een formele

connectie met de Universiteit Utrecht?

Die connectie was er tot 1978, het jaar dat Prof Henri van
Praag werd benoemd als opvolger van Tenhaeff. Bij die gele-
genheid stootte de universiteit het Parapsychologisch Instituut
af, omdat enkele jaren eerder een Parapsychologisch Laborato-
rium was opgericht. Twee onderzoeksinstellingen voor para-
psychologie in Utrecht werd wat veel. Van Praag heeft toen
het Parapsychologisch Instituut als zelfstandige instelling
voortgezet, voornamelijk voor therapie. In 1986 heeft hij het
instituut overgedragen aan Douwe Bosga, die er weer een ech-
te onderzoeksinstelling van heeft gemaakt. Ik ben Douwe in
2001 opgevolgd.

Wat zijn de huidige taken

dan wel doelen van het

Parapsychologisch Insti-

tuut?

Onze taken zijn: weten-
schappelijk onderzoek, hulp-
verlening, en voorlichting.
Ons wetenschappelijk werk
richt zich voornamelijk op
Ganzfeld-onderzoek, dat is
een telepathie-experiment
waarbij de proefpersoon
kunstmatig door middel van
licht en geluid in een lichte
trancetoestand wordt ge-
bracht.

Voor de hulpverlening
doen we een beroep op drs.
Karen Kruithof, die als
arts-acupuncturiste-paranor-
maal therapeute aan ons in-
stituut is verbonden. Ikzelf
heb, op een bescheiden
schaal, gesprekken met men-
sen die vreemde ervaringen

hebben gehad en die in verband brengen met paranormale ver-
schijnselen. Ons voorlichtingswerk bestaat uit ons tijdschrift,
ons cursusprogramma, onze bibliotheek en onze website.

Hoe verhouden in deze tijd de psychologie

en de parapsychologie zich tot elkaar?

Ik hoop nog mee te maken dat de parapsychologie kan wor-
den opgeheven omdat ze is opgenomen in de reguliere psycholo-
gie. Het feit dat ik moet zeggen dat ik dat hoop, is tekenend voor
de situatie. Volgens enquête-onderzoek staat de helft van de Ne-
derlanders open voor telepathie, maar die belangstelling vind je te
weinig terug bij psychologen aan Nederlandse universiteiten. Het
verandert wel wat, maar het gaat erg langzaam.

Is er uitwisseling van ontwikkelende kennis tussen die twee

takken van wetenschap?

Dat is grotendeels eenrichtingsverkeer. De parapsycholo-
gie gebruikt methoden en technieken van de gewone psycholo-
gie. Maar, zoals ik zei, de meeste psychologen verwerken de
uitkomsten van de parapsychologie nauwelijks.

U bent pas benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Uni-

versiteit van Leiden met als leeropdracht “Metafysica in de

geest van de Theosofie”. Kunt u uitleggen wat precies deze

leeropdracht inhoudt?

Er zijn aan de faculteit wijsbegeerte in Leiden vier levens-
beschouwelijke bijzondere leerstoelen. Eén is van katholieke

signatuur, één van gerefor-
meerde, één van humanisti-
sche en één van theosofische
signatuur. Met elkaar dekken
ze aardig het palet van le-
vensbeschouwingen in Ne-
derland. De theosofie ziet de
mensheid als broederschap,
wil vergelijkende godsdienst-
wetenschap stimuleren, en
wil onderzoek doen naar la-
tente menselijke vermogens.
Mijn leeropdracht geeft me
veel ruimte. Professor Ten-
haeff, bij wie ik bij gestu-
deerd heb, zei altijd al dat we
ons wijsgerig moeten bezin-
nen op de uitkomsten van het
parapsychologisch onder-
zoek. Dat brengt je automa-
tisch bij vragen rondom
zelfrealisatie zoals die leven
bij theosofen, in de oosterse
filosofie en bijvoorbeeld ook
mensen als Jung. Daarnaast
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zijn er filosofen die zich over deze vraagstukken hebben gebo-
gen. Dat zijn zaken die aan de orde kunnen komen binnen
mijn leeropdracht.

Hoe bent u zelf geïnteresseerd geraakt in de parapsychologie

en in de metafysica? Kun je die twee wel los van elkaar zien?

Ik heb het altijd heel interessant gevonden om te ervaren
hoe je de wereld om je heen en jezelf anders kunt beleven
door een andere bewustzijnspositie in te nemen. Dat kan op al-
lerlei manieren: dromen, mentale oefeningen zoals ademhaling
en meditatie, yoga, en langs de sjamanistische weg met behulp
van hallucinogene planten. Al die dingen deed ik met name in
het begin van mijn studententijd. Nu mediteer ik dagelijks een
half uurtje. Dat doe ik al meer dan vijfentwintig jaar.

Die ervaringen duwen je uit de kaders van het normale
denken, en plaatsen je voor intrigerende vragen. Zijn er andere
kaders die je kunt gebruiken om te begrijpen wat je ervaart?
Zijn er momenten dat kaders wegvallen? Dat zijn filosofische
vragen die je in contact brengen met de metafysica. Ik kan pa-
rapsychologie en metafysica niet los van elkaar zien. Ze zijn
twee kanten van dezelfde medaille. De filosoof Arthur Scho-
penhauer noemde wat wij nu parapsychologie noemen (dat
woord bestond toen nog niet) ‘praktische metafysica’.

Ongetwijfeld bent u wel in aanraking gekomen met skepti-

sche reacties ten aanzien van uw vakgebied. Kunt u daar

voorbeelden van noemen en hoe gaat u daarmee om?

Soms wordt ik gebeld door iemand van de media. Dan is er
iets gebeurd op mijn vakgebied en willen ze een discussie tus-
sen mij en een skepticus organiseren. Ze hopen dat we elkaar
in de haren vliegen, want dat is ‘mooie tv’. Men weet dan niet
dat serieuze skeptici en parapsychologen het op veel meer
punten eens zijn dan men in het algemeen denkt. Er liggen
gewoon vragen over verschijnselen en ervaringen die men
paranormaal noemt. Die kan je wetenschappelijk onderzoeken
en over de uitkomsten kun je nadenken. Dat doen parapsycho-
logen èn skeptici. Er zijn natuurlijk wel accentverschillen.
Maar daarover kan je praten. Iets anders zijn pseudo-skeptici,
mensen die niet onbevangen en welwillend naar onderzoek
kijken, maar zulke hoge eisen stellen dat daar niet aan voldaan
kan worden. Het is de vraag of dat wel redelijk is. We weten
er nog veel te weinig van af. En je kunt de natuur niet voor-
schrijven hoe zij dient te reageren op door de mens bedachte
proeven. De resultaten van onderzoek zijn echter wel zodanig
dat zij verder onderzoek rechtvaardigen. Dat vinden echte
skeptici ook, terwijl pseudo-skeptici er hun schouders over op-
halen en van pseudo-wetenschap spreken.

U bent geïnteresseerd in problemen rond leven en dood.

Waar komt die belangstelling vandaan?

De dood is een groot raadsel dat elke dag nadrukkelijker
aanwezig is omdat iedereen dagelijks dichter bij zijn of haar
dood komt. Het feit dat wij ons bewust zijn van onze sterfelijk-
heid is een belangrijke aanzet voor de totstandkoming van filo-
sofie en wetenschap. Wat de parapsychologie bij te dragen heeft
aan het nadenken over de dood is belangrijk. Mensen ervaren
contact met overledenen, ze hebben uittredingen en bijnadood-
ervaringen. Daar kan je van denken wat je wilt, maar een onbe-
twijfelbaar feit is dat mensen zulke ervaringen melden en dat
die ervaringen betekenisvol zijn voor hen. Een leven na de dood
is onbewezen, maar dat betekent niet dat je ontslagen bent van

de plicht om onderzoek op dit gebied zover mogelijk door te
voeren als maar kan. Dat gebeurt veel te weinig nog. Ik vind dat
onderzoek ook belangrijk omdat we precies daar iets waar kun-
nen maken als Parapsychologisch Instituut. Het gaat daarbij im-
mers om onderzoek dat maatschappelijk gezien van belang is,
omdat we allemaal doodgaan.

Ik vind het bovendien fascinerend om vanuit filosofie en we-
tenschap na te denken over de vraag of wij aspecten van datgene
wat wij in ons stervensuur, en wie weet daarna, gaan meemaken
ook al tijdens ons normale leven nu kunnen leren kennen.

Hoe staat u zelf tegenover het begrip bijnadoodervaring?

De bijnadoodervaring is een belangrijke ervaring waar we
nog veel te weinig van weten. Maar, zoals ik zei, we moeten er
rekening mee houden dat we door zo’n ervaring heengaan op
het moment dat we sterven. Wat ik bijvoorbeeld interessant
vind is het gegeven dat je in een BDE geconfronteerd wordt
met de vrucht van je leven, met wat er goed gegaan is en wat
niet. Dit enkele feit dat als constante in vele BDE’s voorkomt,
vind je bijvoorbeeld terug in het Christendom, waarin gesteld
wordt dat na je dood je leven wordt ‘gewogen’. Die link tussen
ervaringsfeiten in het leven van gewone mensen aan de ene
kant en geïnstitutionaliseerde godsdienst aan de andere kant
vind ik heel interessant. Dat is ook iets dat veel te weinig on-
derzocht wordt en waar de parapsychologie een belangrijke
bijdrage kan leveren.

Zou het Parapsychologisch Instituut iets voelen voor syste-

matisch onderzoek in samenwerking met de Stichting Mer-

kawah naar paranormale ervaringen tijdens en nà bijna-

doodervaringen?

In beginsel willen we zeker samenwerken. Het probleem is
dat onderzoek geld kost. Daar strand het altijd op. Maar ik ben
een optimistisch mens. Wie weet komt zoiets toch ooit eens
van de grond.

De woorden geest en ziel hebben veel overlappende beteke-

nissen, het zijn nogal vervaagde begrippen geworden. Wat

verstaat u zelf onder ‘geest’ en wat onder ‘ziel’?
Dergelijke begrippen hebben geen strak omlijnde betekenis

zoals ‘schaar’ of ‘brood’. Wat hun betekenis is, hangt af van
wie zo’n begrip gebruikt en in welke context dat gebeurt. Die
begrippen zijn inderdaad overlappend. Bij ‘ziel’ denk ik aan
het totaal van ons psychische leven. Puur op ervaringen af-
gaand en zonder daarover op basis van harde wetenschap con-
crete uitspraken te kunnen doen, denk ik bij ‘ziel’ ook aan de
mogelijkheid van een zelfstandig bestaan zonder gebonden te
zijn aan een lichaam. Die mogelijkheid komt naar voren als je
verslagen leest over BDE’s en uittredingen, en wordt des te in-
teressanter als je zelf dergelijke ervaringen hebt gehad.

Bij het begrip ‘geest’ denk ik, meer dan bij ‘ziel’, aan de
aard of de gesteldheid van een zaak. Geest staat tegenover ma-
terie. Dat geldt voor het algemeen spraakgebruik althans.

Geest staat ook voor lucht of adem, en wordt gezien als
drager van leven, van identiteit. Zo komt het toch weer dicht
bij ‘ziel’. Daarom; uit de context moet duidelijk worden wat er
met een begrip bedoeld wordt.

U heeft als specialisme de fijnstoffelijke voertuigen van de

mens. Dit begrip komt uit de Oosterse leren. Zou u dit kun-

nen verduidelijken voor de lezers van dit tijdschrift?
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we in twéé werelden leven en twee levens leiden? Naast
dwangneurose dan ook nog een soort schizofrenie dus.

Ons uiterlijke en innerlijke ‘zijn’ zijn weliswaar van ver-
schillende aard, maar geen afzonderlijk gescheiden levens.
Elke vezel van onze zogenaamde uiterlijkheid kan door ons in-
nerlijk worden bezield, mits er innerlijke vrede heerst.

Als we “geloven”, dat de mens een eenheid is van Geest,
ziel en lichaam, dan is die ziel in ons bestaan het wezen “in het
midden”. Dan staat ons lichaam aan deze zijde en de Geest aan
gene zijde van de ziel, maar in die eenheid leven wij in die
Geest, terwijl tegelijkertijd die Geest ook in ons leeft.

Kerstmis roept ons op tot licht, vrede en geboorte in onze
ziel, want zij is het die moet baren, bevrucht vanuit de Geest en
handelend in het lichaam. Kunnen we ons “verplaatsen” naar
die andere zijde achter onze ziel, naar die Geest in ons? “Is dat
vér lopen?”, vroeg mij eens iemand spottend. Nee, het is de ver-
heven zijde van ons bestaan. En in die verheven zijde bestaat er
geen strijd, ook geen innerlijke, noch een wapenstilstand. Het is
die dimensie van de mens, waarin het ontzettend gewiekste, rati-
onele denken geen ruimte krijgt. In die dimensie mag, met be-
trekking tot vrede, alleen een spirituele glimlach heersen.

De ruimte van de stilte
Die geestelijke dimensie is óók de ruimte van de stilte, daar
waar niets te koop is, daar waar slechts ontvangen kan worden.
Stilte en vrede kunnen slechts ontvangen worden in mystieke
overgave. Dat is iets anders dan met gesloten ogen naar de
hemel staren. Mystieke overgave vereist een echte werkzaam-
heid, vanuit die andere, geestelijke zijde van ons bestaan, in de
wetenschap dat wij in Gods hand rusten, deeltjes zijn van het
goddelijke bestaan. Mystieke overgave is alles weten te incas-
seren wat vanuit deze, uiterlijke zijde op ons afkomt, en wel
met een soort relativerende, spirituele glimlach, hoe moeilijk
dat ook meestal is, want het is makkelijker gezegd en geschre-
ven dan gedaan. Het betekent: alles proberen te transformeren
tot dat waar het in ons leven wérkelijk om gaat. Het is een stil-
te zoals we die ook in ons uiterlijke leven vaker kunnen ont-
moeten, vanuit ons innerlijk: de diepe stilte van een uitgestrekt
woud, de hoge stilte op de top van een berg, de innige stilte
tussen twee (of meer) mensen die hetzelfde zien, voelen en
willen dragen. Zulke stiltes worden ontvangen, mits er inner-
lijke vrede heerst. Het is een stilte die we van Kerstmis mogen
verwachten. Het is een stilte van zich één voelen en één zijn.
Ja, het is de stilte van de duisternis! Geen negatieve duisternis.
Het is een duisternis waarin we niet op de tast hoeven te gaan,
zoals bij uiterlijke duisternis, omdat we ons moeten voortbe-
wegen, terwijl we uiterlijk licht nodig hebben. Het is een duis-
ternis die we bijvoorbeeld ervaren, als we met gesloten ogen
naar onze geliefde muziek luisteren. Het is een duisternis die
bij ons hoort, zolang we existentiële wezens zijn. In de inner-
lijke stilte van die positieve duisternis zien we het licht mis-
schien schijnen, want het licht schijnt in die duisternis.

Kerstmis: de geboorte van het Woord
Als we spreken over Inwijding, is Kerstmis de geboorte van
het Woord. Het Woord dat ‘Vlees’ geworden is; in ons nog
‘Vlees’ zal worden. Het is dat goddelijke Woord, dat ons door
het tijdelijke bestaan draagt, op weg naar verlossing, d.w.z.
vervolmaking. Het is de komst van het Nieuwe, het loslaten
van het oude, want al het oude zal voorbij gaan en het zal alles

nieuw worden. Zetten we de poorten van onze innerlijke Geest
open en gaan we op zoek naar die stilte die niet beroerd wordt
door wereldse of lijfelijke gedachten. Het werken aan die Ge-
boorte gebeurt immers in stilte, in een stilte die ieder van ons
voor zichzelf kan volbrengen. Dat loslaten van het oude vindt
plaats met pijn en weeën, waarna een nieuwe Geboorte kan
plaatsvinden.

“Het is als het lichaam van de moeder dat zich verzet te-
gen de geboorte van het kind, het (lichaam) kan niet anders
dan het (kind) willen vasthouden. En de weeën dwingen het
(lichaam) meer en meer de strijd op te geven. Totdat ten slot-
te de moeder het (kind) wel moet uitstoten, wil zij zelf niet
vergaan.” 1

Geen lichamelijk verhaal is dit, maar een spiritueel, want
wij zijn allen die moeder, waarin dat licht aanwezig is, sa-
mengebald in onze duisternis. Dat licht wil stralen in ons en
naar onze wereld.

Kan dit (ooit) ons Kerstmis worden?

1. Uit: De Bijbel als Schepping. F. Weinreb. Servire,
19865, pag. 473.

De tussen haakjes geplaatste woorden en de onderstreping zijn van de
schrijver van dit artikel.

Frits Moers, (Maastricht, 1940), ex-onderwijsman, is priester in de

Vrij-Katholieke Kerk en momenteel werkzaam in de kerkgemeente

Raalte. Hij ziet religie allereerst als een spirituele opdracht in de

‘dagelijkse omstandigheden’ binnen het mysterie van de menselijke

existentie. Hij benadrukt daarin vooral de mystieke zijde, zowel de

mystieke overgave als haar belevingen en ervaringen, naast de diepe

betekenis en werkzaamheid van het ceremoniële werk.

* * *

Krishna

textielschilderij van Madelon van Oyen de La Rive Box
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De stilte van de duisternis

Frits Moers

Kerstmis: religieus en vooral mystiek Inwijdingsfeest. Kerstmis:

Licht, Vrede, Geboorte, … Wel graag met een hoofdletter.

Kerstmis: er heersen een akelige stilte en een gespannen rust

tussen oorlogvoerende partijen, vanwege een kerstbestand.

Na achtenveertig uren is dat weer voorbij. Ook de kerstdi-

ners zijn dan weer achter de rug, indien we daaraan konden,

mochten of wilden deelnemen. Voor wie zich dat kan permitte-

ren, en vooral wil permitteren, knallen de kurken en het vuur-

werk nog even met de jaarwisseling. Nog vóór ‘Driekoningen’

gaat de kerstboom aan de straat, want het wordt een vroege

Carnaval dit jaar. Het was Kerstmis: “It’s over again”.

Kerstmis: licht. Geen licht in de duisternis?
“En het licht schijnt in de duisternis” (Joh. 1:5). Deze versie
van het vers treffen we in álle bijbelvertalingen aan. In het
tweede gedeelte van dat vers volgen wat verschillende versies,
maar het valt op, dat dat tweede gedeelte wél steeds in een an-
dere (taalkundige) tijd staat dan het eerste, zoals: “maar de
duisternis nam het niet aan”, een weigering dus die zal leiden
tot verdoemenis? Of: “en de duisternis heeft het niet gegre-

pen”; zo ook: “maar de duisternis heeft het niet overweldigd “,
een verloren strijd hellewaarts? En ten slotte:” en de duisternis
heeft hetzelve niet begrepen”. Elke versie staat dus in de, taal-
kundige, verleden of voltooide tijd.

Dat kan de indruk wekken alsof het met de duisternis defi-
nitief afgelopen is, niet vanwege een overwinning van het
licht, maar door een weigering of een verzuim van de duister-
nis zelf. Het licht zou dus niet meer in de duisternis kunnen
schijnen? Het lijkt erop, dat in de eenheid van de polariteit tus-
sen licht en duisternis het zwaartepunt verlegd wordt naar de
duisternis, in negatieve zin.

Als we de letterlijke teksten vergelijken, houd ik het (in dit
geval althans) op de Statenbijbel: “De duisternis heeft hetzelve
niet begrepen”. Dat woord ‘begrijpen’ is een term die in deze
context in de late Middeleeuwen met name door de mystici
werd gebruikt. Dat betekent dan ‘in zich opnemen’, ‘door-

gronden’, ‘verstaan’. Als de duisternis ‘het’ niet begrepen
heeft, is dus duidelijk wat hier gezegd wordt: de duisternis
heeft het licht niet in zich opgenomen, niet doorgrond, niet
verstaan. Een jammerlijke tekortkoming dus. Geen licht dus in
de duisternis; wat moet het licht dan nog?

Het ‘zwart lichaam’, het ‘zwarte gat’
Toch schijnt het licht, zegt Johannes. Dat is duidelijke taal.
Maar Johannes is nog duidelijker, als hij ons voorhoudt dat het
licht in de duisternis schijnt; niet op of naar of buiten de duis-
ternis. Was hij een fysicus die kennis had van het ‘zwart
lichaam’, of ook van het ‘zwarte gat’?

Zó boordevol licht is de duisternis, dat die duisternis het
niet eens kan bevatten, niet kan verstaan. Zó boordevol licht is
die innerlijke baarmoeder, in de mens als microkosmos, zo
compact en samengeperst, dat het licht er vrijwel niet uitgesto-
ten kan worden. Wil dat licht geboren kunnen worden, dan zal

het ruwe en onregelmatige van de oppervlakte van ons ‘zwart
lichaam’ gepolijst moeten worden.

Het licht schijnt in de duisternis; licht en duisternis vormen
een eenheid, in polariteit. De duisternis houdt, zonder het nog
te weten, het licht nog zo lang ingekapseld totdat die duisternis
het licht verstaat. Dan gaan licht en duisternis op in de vrede
en de stilte van het Al, van het Al-Ene.

Kerstmis: vrede, …op aarde, in de mensen
Vrede op aarde. Wordt vrede in de wereld niet nog steeds ge-
koppeld aan oorlog en strijd, vanuit tegenstellingen die we zelf
scheppen en die gebaseerd zijn op politieke, economische en
rationele denkpatronen? Om vrede te bereiken zouden we oor-
log moeten voeren; om terrorisme de grond onder de voeten
weg te halen zouden we oorlog en strijd moeten voeren. Of
hebben we iets verzuimd en krijgen we rekeningen gepresen-
teerd? Vrede willen bereiken door oorlog en strijd noem ik ge-
woon een contradictio in terminis. Zelfs om armoede in de
wereld op te heffen gebruiken we een reclameachtige leuze:
“Strijd tegen de armoede!”. Waarom strijd? Iets wat hoofdza-
kelijk ontstaan is door economische denkschema’s kan opge-
heven worden door ons te begeven op het pad van zorgzaam-
heid, een zorgzaam zijn voor die mensen die nog in armoede
leven. Zorgzaamheid in plaats van strijd kan in de wereld weer
perspectief openen in ons lijfelijke, psychische en geestelijke
bestaan, voor ons állen.

Vrede in de mensen. Hoe kan er vrede heersen, als die niet
eerst ìn de mens aanwezig is, die innerlijke vrede die een ver-
binding tot stand kan brengen met nog verborgen stromen in
onszelf én daardoor met die van de ander? Dat is een vrede die
geheel niet meer te maken heeft met de gehanteerde tegenstel-
lingen tussen vrede en oorlog of strijd in de uiterlijke wereld.

Soms wordt wel beweerd, dat rust en vrede in ons innerlijk
kunnen worden bereikt door en na een innerlijke strijd, soms
zelfs (helaas) een spirituele strijd genoemd. Waarom alwéér
strijd? Zijn we dwangneurotici die het strijden niet kunnen la-
ten, vooral láng strijden, want dan hebben we een beter excuus
voor onze nederlaag. Tegen welke schaduw van ons werkelij-
ke bestaan zouden we moeten strijden? Opnieuw de vraag: hoe
kan vrede nu om strijd vragen. Waarom niet met andere ogen
naar onze schaduwzijden kijken?

Geen kerstbestand, wel een spirituele glimlach
Is zowel uiterlijke als innerlijke strijd niet iets wat wordt ge-
maakt tot een soort spel, waarin we winnaars en verliezers
kennen? Er is dan een éne kant en een andere kant, maar dan
wel in de zin van een door ons zelf geschapen dualiteit. We
verdelen ons leven daardoor over twee werelden: die van de
vooral trotse winnaar en die van de vooral uitgeputte verliezer;
goed voor een compliment of voor medelijden, nee beklag.
Voor zover dat nog niet het geval zou zijn, moge het bij ons
opkomen, dat we één leven leiden. Of komt het in ons op, dat
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Ik denk bij het fijnstoffelijk lichaam in eerste instantie aan
de ervaringen die men ‘uittreding’ noemt. Daarbij beleven
mensen dat ze door een muur heengaan, of dat ze met hun
hand door de vloer heen kunnen. Ze voelen die muur of vloer
wel degelijk. In zulke ervaringen wordt dikwijls ook een
lichaam waargenomen. Dat wordt fijnstoffelijk genoemd om-
dat het zich anders gedraagt dan het bekende fysieke lichaam.

Zowel in Oosterse leren als in Westerse esoterie bestaan
opvattingen waarin de mens één of meer fijnstoffelijke licha-
men bezit. Daar wordt gesproken over reizen in een fijnstoffe-
lijk lichaam en over hoe die reizen je in contact kunnen
brengen met domeinen van de werkelijkheid die je anders ont-
gaan. Ook wordt daar gesproken over de relatie tussen fijnstof-
felijke lichamen en ziekte en gezondheid.

Voor BDE’rs is het interessant zich daarin te verdiepen,
omdat in Oosterse leren en Westerse esoterie aanknopingspun-
ten gevonden kunnen worden voor wat zij in hun BDE ervaren
hebben. De Nederlandse filosoof Poortman heeft een meerde-
lig standaardwerk ‘Ochêma Geschiedenis en zin van het hy-
lisch pluralisme’, geschreven. Hylisch pluralisme betekent
stoffelijke meervoudigheid. Zijn studie gaat over de ideeënge-
schiedenis op het gebied van het fijnstoffelijk lichaam. Hein van
Dongen en ik hebben met ons boek ‘Het voertuig van de ziel’
een leemte in die studie opgevuld en aangevuld met onder-
zoeksgegevens waar Poortman toen nog niet over beschikte.

Hoe denkt u dat de werking is van die fijnstoffelijke

voertuigen tijdens een bijnadoodervaring?

Ik begrijp dat u dit vraagt. Maar er is vanuit wetenschappe-
lijk onderzoek geen antwoord op te geven. We weten, objec-
tief wetenschappelijk gezien, te weinig van ‘werking’ van het
astraal lichaam dat mensen melden in hun ervaringen. Het on-
derzoek daarnaar wordt, kort door de bocht gezegd, bemoei-
lijkt door twee dingen. Ten eerste hebben we geen proefper-
sonen die op ‘bevel’ kunnen uittreden en zich in die toestand
hun ‘taak’ herinneren die vooraf met een onderzoeker is afge-
sproken. Ten tweede hebben we (nog?) geen technische moge-
lijkheden om een uitgetreden persoon te detecteren op de
plaats waar die zich bevindt.

Wel kunnen we kennis nemen van wat Oosterse leren en
Westerse esoterie op dit gebied te melden hebben. Daar zijn
vele ervaringen gestold tot subtiele en gedetailleerd uitgewerkte
denkbeelden over wat er gebeurt tijdens het sterven. Dat is ‘ver-
plichte kost’ voor wie zijn of haar eigen BDE wil begrijpen.

Als we het woord ‘ziel’ vervangen door de woorden

‘menselijke kern-energie’, hoe staat u daar tegenover?

Er is geen principieel bezwaar tegen het vervangen van be-
grippen door andere begrippen. Maar dat moet niet leiden tot
de suggestie dat we er ineens meer van begrijpen als we met
de term ‘menselijke kern-energie’ gaan werken. Zolang we
niet over meetbare en/of anderszins goed kenbare grootheden
spreken op dit gebied, lijkt het me beter om geen nieuwe be-
grippen te introduceren.

Er zijn BDE’rs bij wie als het ware eerst de lichamelijke

energie werd losgekoppeld en zich gedeeltelijk in deeltjes

verspreidde en vervolgens de niet meer gebonden ‘kern-

energie’ in contact kwam met een groter universeel weten.

Hierop zou ik willen zeggen dat, in het verlengde van het
antwoord op de vorige vraag, het heel duidelijk moet zijn dat
die begrippen en beschrijvingen iets uitdrukken dat mensen er-
varen. En als het nieuwe begrippen zijn, moet het heel duide-
lijk zijn dat die beter zijn dan de oude en waarom.

Mijn bezwaar tegen het te snel of gemakkelijk introduceren
van nieuwe begrippen is tweeledig. In de eerste plaats schept het
verwarring als er om de paar jaar nieuwe begrippen ontstaan die
de een wel en de ander niet gebruikt. Dat werkt remmend op de
communicatie. In de tweede plaats wordt door de introductie
van nieuwe begrippen wetenschappelijke progressie gesugge-
reerd in de trant van ‘…vroeger dachten we dat het om de ziel
ging, maar nu weten we dat het de menselijke kern-energie is
waar we mee te maken hebben…’. En dat is niet zo. Er moet
dus een heel goede reden zijn om nieuwe begrippen te gebrui-
ken en het moet duidelijk zijn waar die voor staan. Zijn het aan-
duidingen van elementen uit ervaringen, zijn het nieuwe weten-
schappelijke begrippen, of zijn het termen uit een Oosterse of
Westerse leer? Mijns inziens verdient het de voorkeur om voor
bepaalde ervaringselementen termen uit bestaande tradities te
gebruiken. Dan is er een context en gebruik je begrippen die
daar door anderen ook voor gebruikt zijn.

Eén van de eigenschappen die als paranormaal wordt ge-

zien, is zicht op de toekomst hebben. Dit kan voor iemand

die zelf zo’n ervaring heeft heel verwarrend zijn, want het

suggereert dat gebeurtenissen al van te voren vaststaan.

Ook is het mogelijk dat diegene in een andere tijd-ruimte-

dimensie terecht is gekomen, waarbij de tegenstrijdigheid

zich voordoet dat gebeurtenissen niet van te voren vast-

staan, maar iemand daar wel tijdelijk een blik op kan krij-

gen. Wat zijn uw inzichten over dit fenomeen?

Dit is een bijzonder ingewikkeld terrein waar geen eenslui-
dende kennis over bestaat. Ik zal aanduidenderwijs over enk-
ele aspecten wat zeggen. Veel onderzoekers houden niet van
het idee dat de toekomst vaststaat of, daarover zijn ook idee-
tjes bekend, dat het verleden veranderd kan worden. Beide lig-
gen ‘nogal problematisch’.

Het is een feit dat er, voorzichtig gezegd, aanwijzingen zijn
dat mensen indrukken kunnen hebben over zaken in de toe-
komst die zij normaal gesproken niet kunnen weten. Als die
zaken dan toch waar blijken te zijn, kan je altijd zeggen dat die
mensen door middel van psychokinese veroorzaakt hebben
wat zij eerder zagen. Dan hebben zij de toekomst niet voor-
zien, maar veroorzaakt. En dat laatste doen we voortdurend,
zij het meestal zonder psychokinese (zie ook de eindnoot).

In de tweede plaats iets over ‘non-lokaliteit’, een term die
in de parapsychologie gebruikt wordt en die geleend is van de
moderne natuurkunde. Daar wordt in het kleine-deeltjesonder-
zoek waargenomen dat gebeurtenissen met elkaar samenhang-
en terwijl dat volgens de gangbare ‘dagelijks-leven’ opvat-
tingen over tijd, niet kan. Met noemt dat ‘non-lokale’ corres-
pondentie. Maar dan is het wel een grote stap om te zeggen dat
wat voor kleine deeltjes opgaat, ook geldt voor het macroni-
veau van de menselijke ervaring. Enkele natuurkundigen
denken dat inderdaad, waardoor paranormale verschijnselen
een meer hechte basis zouden krijgen. Maar de meeste natuur-
kundigen denken zo niet.

In de derde plaats zit er een psychologisch aspect aan deze
vraag; het probleem van schuld. Ik sprak eens iemand die had ge-
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droomd dat een driejarig jongetje werd overreden. De volgende
dag gebeurde het voor zijn ogen, precies zoals hij in zijn droom
gezien had. Natuurlijk stelde deze man zich de vraag of hij schuld
had aan de dood van het jongetje. Hij wist immers wat er stond te
gebeuren? Hij had moeten ingrijpen, vond hij. Hij had natuurlijk
sowieso ingegrepen als hij gekund had, ook zonder droom. Maar
het gebeurde net iets te ver bij hem vandaan. Hij zag zijn voor-
schouw als mogelijkheid om toch dit tragisch ongeluk te voorko-
men, als hij maar eerder aan zijn droom gedacht had. Het is heel
begrijpelijk dat je je zo’n vraag stelt. Maar hier speelt nog iets an-
ders dat voor het begrip van deze tragische situatie van belang
kan zijn. Dat is wat in de parapsychologie de ‘interventie-para-
dox’ wordt genoemd. Het is de paradox over het ‘tussen beide ko-
men’. Je kan je afvragen of die man, als hij zijn droom tijdig had
herkend in de situatie de volgende dag en vooruit was gesneld om
het jongetje tegen te houden, of hij dan wel een voorspellende
droom zou hebben gehad…

Stichting Merkawah stelt zich onder andere als taak de

BDE te halen uit de taboesfeer van hallucinatie en zinsbe-

goocheling. Maar zij wil ook de degenen met een BDE, die

ondersteuning behoeven, adequaat kunnen verwijzen naar

niet alleen lotgenoten, maar ook naar professionele hulpver-

leners. Heeft u nog suggesties om het integratieproces van

het verschijnsel BDE binnen onze samenleving te bevorde-

ren?

Door het werk van Merkawah is in Nederland de BDE al
aardig uit de taboesfeer getreden. Tegenwoordig loop je wer-
kelijk de kans dat men in een ziekenhuis helemaal niet raar
staat te kijken als je over je BDE vertelt. Het begin is er dus.
En ondersteuning door lotgenoten is een belangrijke taak die
Merkawah op zich genomen heeft.

Wat in dit verband ook belangrijk is, is de oprichting van
de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie. Dat is een
gezelschap van professionele psychiaters en psychologen die
open staan voor het transpersoonlijke aspect van de mens.
Daar hoort uiteraard de BDE ook bij. Veel van de leden van
die vereniging kennen de mensen van Merkawah. Contact en
uitwisseling van informatie is voor beide stimulerend. Wat dat
betreft zijn er goede perspectieven.

Vanuit het Parapsychologisch Instituut zijn we bezig een
postdoctorale cursus klinische parapsychologie op te zetten
voor professionele therapeuten. De bedoeling daarvan is om
professionele therapeuten een pakket informatie aan te bieden
dat zij in hun opleiding hebben gemist en dat een belangrijke
aanvulling is op de informatie die zij nodig hebben. Momen-
teel loopt er op ons instituut een stageproject, waarbij wordt
uitgezocht hoe psychotherapeuten aan RIAGGS hier tegenaan
kijken, wat zij missen en waar ze behoefte aan hebben. Als die
gegevens binnen zijn, gaan we de cursus inrichten.

Verder is het belangrijk dat er meer onderzoek gedaan
wordt, om uiteindelijk de professionele hulpverleners meer ge-
fundeerd hun werk te kunnen laten doen. De BDE is een erva-
ring die thuis hoort in de categorie ‘exceptional human

experiences’ (= buitengewone menselijke ervaringen).
Een andere ervaring die dicht tegen de BDE aanligt is de

ervaring dat overledenen contact met je zoeken. Veel mensen
ervaren dat. Daarnaar, en naar de uittredingservaring zou nog
veel meer onderzoek moeten worden verricht.

Bij het werk op dit gebied zijn twee zaken van belang.
Enerzijds moeten we zoveel mogelijk te weten komen over er-
varingen van uittredingen, BDE’s en contact met overledenen.
Anderzijds moeten we ons richten op de zingevingsvraagstuk-
ken die samenhangen met het hebben van zulke ervaringen.
Daarbij kom je niet alleen op het terrein van de psychothera-
pie, maar ook op het terrein van filosofie en religie. Dat zijn
disciplines die met betrekking tot zingevingsvragen op dit ter-
rein niet los van elkaar kunnen worden gezien. Als er in al
deze zaken genoeg energie gestoken kan worden en we profi-
teren van elkaars expertise, zal dat uiteraard de integratie van
deze ervaringen in de samenleving bevorderen en onze kennis
ervan vergroten.

Wat ik wel jammer vind is dat hulpverlening en onderzoek
op dit gebied belemmerd worden door een chronisch gebrek
aan middelen. Onbegrijpelijk vind ik dat eigenlijk. Uiteindelijk
gaat het ons allen aan, maar veel mensen die er niet in hun di-
recte omgeving mee te maken krijgen, kijken liever de andere
kant op.

Stichting Merkawah heeft met weinig middelen veel be-
reikt en heeft, als enige instelling in Nederland op dit gebied,
een belangrijke taak. In de eerste plaats is dat uiteraard de
opvang van mensen die een BDE hebben meegemaakt en het
geven van informatie. Ik hoop dat het mogelijk wordt om in de
toekomst, bij een verdere uitbouw van de activiteiten, ook
aandacht te besteden aan andere grenservaringen zoals contact
met overledenen. Vooral ook hoop ik dat het wetenschappelij-
ke werk van Pim van Lommel en zijn medewerkers een ver-
volg kan krijgen. Onderzoek is nodig en is tegelijkertijd de
beste manier om je verder te profileren. ||

Noot:
Psychokinese betekent letterlijk ‘bewegen door middel van de
psyche’. Daarbij gaat het om verschijnselen die iedereen kent
van poltergeistfilms. Voorwerpen in de omgeving van iemand
bij wie zich pk-verschijnselen voordoen, komen in beweging.
Een veelgebruikte uitdrukking is ook ‘mind over matter’.

Prof. Dr. Hans Gerding is directeur van het Parapsychologisch

Instituut te Utrecht. Hij is tevens buitengewoon hoogleraar "Metafysica

in de geest van de theosofie" aan de faculteit Wijsbegeerte van de

Universiteit van Leiden. Zijn inaugurale rede houdt hij aldaar op 4

februari 2005. Sinds kort is hij ook docent aan het 'Vrij-Katholiek

Instituut voor Studie', voor het vakgebied 'Psychologische

benaderingen' (dieptepsychologie, mythologie en symboliek,

parapsychologie en godsdienstpsychologie).

1. Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Terugkeer 15(1)

voorjaar 2004, tijdschrift rond bijna-doodervaringen en zingeving.

Terugkeer is een uitgave van de Stichting Merkawah.

E-mail: info@merkawah.nl.

Homepage: www.merkawah.nl.

2. In samenwerking met Rudolf Smit, Mabel de Graaf en Titus Rivas
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Ieder mens kan zich zo openstellen

dat hij in aanraking komt met geesten

en zich door hen laat onderrichten

Beverley Sills

Heer God,

als U zult komen in Uw glorie,

denk dan niet alleen

aan de mensen van goede wil.

Denk ook aan de mensen van slechte wil.

Maar denk dan niet aan hun gruweldaden.

Denk aan wat die daden

aan vruchten hebben opgeleverd:

bij sommigen geduld,

bij anderen moed.

Denk aan de kameraadschap,

aan de deemoed, de zielengrootheid en de trouw

die wij aan hen te danken hebben.

Heer God,

geef dat de vruchten die wij hebben voortgebracht,

hun eens tot redding mogen zijn.

*) Met dank aan Hein Stufkens:
Mededogen als menselijke bestemming,
blz. 127. Ank-Hermes, 1997.

* * *

Frank den Outer (1934) is de regionair bisschop van de

Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. In de jaren ’60 was hij een viertal

jaren werkzaam bij een bedrijf in het UK, na te zijn afgestudeerd aan

de TU Delft. In 1963 werd hij tot priester gewijd. Terug in Nederland

kwam hij in dienst van een elektrotechnische, industriële firma, die hem

in vele delen van de wereld bracht. Zijn bisschopswijding vond plaats

in 2002. De auteur is sterk christocentrisch ingesteld, erkent dankbaar

dat spirituele stromingen in theosofie en gnostiek verdiepend hebben

gewerkt, en nog werken, op het vrij-katholieke denken en de liturgische

vormen. Hij meent dat de synthese met deze ten dele niet-christelijke

esoterie steeds in christelijke termen dient te worden verwoord.
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Kerstmis en de mensen van goede wil

+ Frank den Outer

Toen Jezus geboren was, werden ‘s nachts herders in Palestina
overvallen door een groot licht van lichtende engelen die hun
iets leken te zeggen in woorden als:

Vandaag is u de Heiland geboren: Christus,

de gezalfde van de Allerhoogste.

Ere zij God en vrede op aarde onder de

mensen van goede wil — Lc 2:11;14

Dat was 2000 jaar geleden. En we zingen al eeuwen lang in
het ‘Gloria in excelsis’ over ‘Vrede op aarde onder de mensen
van goede wil’. Het hemelse licht, dat de herders ervoeren,
was er altijd al en is er sindsdien, hoewel wij - wezens in tijd
en ruimte - het in ruimte en tijd plaatsen: in de kerstnacht. Te-
recht, want het is een heilige nacht, waarin de zoon van God,
met de glans van de heerlijkheid van God, de aarde verlicht.
Het is het licht waar de mens in deze overgangstijd in toene-
mende mate gevoelig voor lijkt te worden!

Dàt we in een overgangstijd leven, daar zijn velen van
overtuigd, maar zal pas veel later, terugkijkend, al of niet zo
blijken te zijn. Toch wijzen daarop de grote en snelle verande-
ringen op wereldschaal in de samenleving van mensen uit ver-
schillende culturen en vanuit verschillende religieuze
achtergrond. En in de mens zelf en op kleine schaal, onderling
tussen de mensen, kunnen we misschien wel spreken over een
ware transformatie die in deze tijd lijkt plaats te vinden, als de
geboorte van iets nieuws

De voorbode van deze al of niet vermeende overgangstijd
zagen we in het Westen al sinds eeuwen gebeuren door ingrij-
pende veranderingen, die het leven van de enkeling openen
naar het grote geheel. Het is als een inwijding, als een geboor-
te in een ruimer perspectief. Hoewel bij zo’n nieuwe geboorte
de mens nooit God kan bevatten, kan het wel ten dele gebeu-
ren, in fragmenten, ook in de tijd gezien – het overvalt en ont-
glipt de mens weer. En die verzucht, wanneer zoiets gebeurt,
in extase Alle dingen zijn mi te inge; ik ben zo wijd.’ Het zijn
de woorden van de Nederlandse Middeleeuwse mystica Hade-
wijch (ca. 1250).

Het bijzondere is nu, dat het proces dat zich in vroegere tij-
den in het leven van de enkeling voltrok, zich nu meer en meer
voltrekt, en in hoog tempo, in het leven van de delen van de
mensheid. Bovendien wordt die weg van inwijding die de
mens in het verleden ging, en die leidde tot een nieuwe ge-
boorte, nu niet meer uitsluitend gegaan in afzondering, maar
midden in de samenleving.

Dèze grote en snelle veranderingen van de huidige tijd, die
we gelukkig als vernieuwing kunnen zien, gaan vaak gepaard
met een grote mate van onrust en verwarring, van leed en
angst. Maar daarnaast óók met een bijna mondiale golf van het
geweld en het kwaad.

Zou dit alles – dus ook, als reactie daarop, geweld en
kwaad - iets te maken kunnen hebben met het licht van Chris-
tus dat de aarde meer en meer lijkt te doordringen? Christus

immers is een wezen gekleed in een stralend en schitterend
licht, zoals 2000 jaar geleden al bleek bij zijn verheerlijking op
de berg Tabor. Hij verlicht diegenen die voor dat licht gevoe-
lig zijn, maar maakt diegenen die de duisternis liever hebben,
angstig en agressief.

Verlichting – in andere denkwijze spreken we dus van inwij-
ding – maakt de mens wijs, liefdevol en mededogend; maar de
angst en agressie die bij anderen opkomen, hebben vaak dat ge-
weld tot gevolg. Licht verwarmt, schenkt nieuwe krachten, nieu-
we gevoeligheid voor God en het mysterie, voor het heilige en
voor de kostbaarheid van de aarde. Die verlichting of inwijding
maakt ook ontvankelijk voor een innerlijke, woordeloze leiding
die ons leven stuurt en ons ontvankelijk maakt voor de liefde,
die van Christus uitgaat. Dàt vermogen van ontvankelijkheid
wordt geboren in de mensen. En dat is niet onmogelijk. Immers,
de mens is geboren uit aarde en uit geest, is een wezen van he-
mel en aarde, is drager van een lichtkracht waar hij mee in con-
tact kan komen, ook al is het dan nog een sluimerende kracht.
De mens leeft tegelijk op aarde en in de geestelijke wereld; de
mate waarin dat gebeurt in die beide, door een sluier gescheiden
werelden, verschilt sterk van mens tot mens.

Zal die sluier die onze aardse werkelijkheid vaak zo herme-
tisch afgesloten houdt, nu door het geestelijke licht doorzichtig
worden? En zal die sluier uiteindelijk geheel verdwijnen? Dan is
de aarde een deel van de wereld van God – het is het Koninkrijk
der Hemelen – en de dan nieuwe mens ziet in ieder gezicht het
gezicht van God, zoals nu op volmaakte wijze Christus het ‘naar
de mens gekeerde gelaat van God’ is. Wat een utopie, zult u
denken, wat een onmogelijk visioen! Ja, toegegeven, maar een
schitterend visioen als dit kan ook bijdragen tot verwerkelijking
van zo’n ideaal beeld in de toekomst.

De verzuchting van Hadewijch dat ‘alle dingen mi te inge
zijn’ is dan geen verzuchting meer, omdat de mens ‘zo wijd’ is
geworden. Maar het zal ieder van ons duidelijk zijn, dat dit
nog maar voor een zeer, zeer beperkt deel van de mensheid
geldt; de tegenwerkende krachten, collectief en in ieder van
ons, zijn er ook. Want de kracht van verlichting brengt ook het
kwaad aan het licht: dat wordt in volle omvang zichtbaar, het
krijgt óók een gezicht en verzet zich daartegen.

De aanblik van het kwaad – direct of indirect via de media
– verbijstert ons en werkt verlammend. Maar die verbijstering
moet plaats maken voor mededogen, voor barmhartigheid. Dit
lijkt de énige mogelijkheid om uit de vicieuze cirkel te gera-
ken van het ‘kwaad met kwaad vergelden’, een cirkel die de
mensheid anders gevangen blijft houden.

Die uitweg uit die gevangenschap in de vicieuze cirkel
wordt getoond en groots verwoord in een gebed van een Jood-
se gedeporteerde. Het is een weg die niet veroordeelt, maar die
leidt tot het bevrijdende licht van de nieuwe geboorte. We zou-
den dan in het ‘Gloria in excelsis’ niet alléén vrede aan de
‘mensen van goede wil’ moeten wensen.

Dat gebed*) luidt als volgt:
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De oorverdovende stilte van de theologen

Ludwig de Vocht1

In het Begin was het Woord

En het Woord was bij God

En het Woord was God (Joh. 1,1)

Toen sprak God: Er moet licht zijn

En er was licht (Gen. 1,3)

Alleen al de combinatie van het hierboven geciteerde ope-
ningsvers van het evangelie van Johannes en van het derde
vers uit het scheppingsverhaal, levert voldoende stof voor een
interessant theologisch debat rond bijnadoodervaringen. Voor-
al dan over de levensterugblik. Schrijf ‘licht’ met een hoofd-
letter en vervang ‘Woord’ door ‘Kennis’ of ‘Informatie’ en je
kunt tot boeiende inzichten komen... De theologie en de filoso-
fie hebben tot dusver echter een oorverdovende stilte in acht
genomen in het debat rond de BDE, zo oordeelt Mark Fox in
zijn boek Religion, Spirituality and the Near Death Experien-

ce.2 Hij draagt zelf weinig bij tot het debat maar pakt wel uit
met een interessante studie rond religieuze ervaringen.

Het boek van Mark Fox is gericht op een publiek dat be-
langstelling heeft voor theologie en voor filosofie maar dat
weinig of niets weet over bijnadoodervaringen. In het eerste
hoofdstuk schetst hij daarom de geschiedenis van het BDE-
onderzoek sinds de publicatie in 1975 van Life after Life van
Raymond Moody, het boek waarmee alles begon. Volgens Fox
klopt deze bewering echter niet helemaal. Life after Life past
in een twintigste-eeuws ontwikkelingsproces dat erop gericht
was empirische bewijzen te vinden voor het bestaan van de
ziel los van het lichaam en voor de mogelijkheid dat de ziel de
dood van het lichaam overleeft.

Dualisme — Bewijzen voor het dualisme – het apart bestaan
van lichaam en ziel – zou toch een thema moeten zijn dat theo-
logen en filosofen aanspreekt. Blijkbaar is dat niet het geval
want theologen mijden het onderwerp zoals de priester en de
leviet de beroofde man meden die uiteindelijk werd geholpen
door de barmhartige Samaritaan (Luc. 10; 30-37). Slechts een
beperkt aantal theologen heeft zich over de BDE gebogen, zo
stelt Mark Fox vast.

De argumenten die hij uit de door hem geraadpleegde
auteurs haalt, dienen om zijn eigen twijfels rond het dualisme
te illustreren. Zo verwijst hij naar de Duitser Hans Kung die
stelt dat de BDE geen bewijs is voor onsterfelijkheid omdat
geen enkele gereanimeerde BDE’r echt dood was. BDE’rs
stonden op de drempel van de dood maar hebben die nooit
overschreden, zo oordeelt Kung. De BDE levert bijgevolg
geen gegevens op die door de theologie beschouwd moeten
worden als een bewijs voor leven na de dood.

De Britse theologen Paul en Linda Badham nemen het te-
genovergestelde standpunt in. Zij zijn sterk geïnteresseerd in
de steeds weer terugkerende kenmerken van de BDE zoals bij-
voorbeeld de overgang van duisternis naar licht. Ze koppelen
hun speurtocht naar een gemeenschappelijke kern van bijna-
doodervaringen aan historische verslagen van hiernamaals-
reizen en overeenkomstige getuigenissen uit andere culturen.

Mark Fox haalt vervolgens twee andere onderzoekers aan om
ervoor te waarschuwen dat getuigenissen van hiernamaalsrei-
zen slechts verhalen zijn. Hij wijst erop dat er verschillende
factoren in het spel zijn vooraleer de oorspronkelijke ervaring
wordt gecommuniceerd als mondelinge getuigenis of als uitge-
schreven tekst. Tijdens dat proces vindt er al een interpretatie
plaats die beïnvloed wordt door de cultuur waarin men is op-
gegroeid. In zijn meest extreme vorm leidt dit tot een variante
op de vraag “Wat komt er eerst: de kip of het ei?”. Wat is er
eerst de ervaring of de interpretatie? Het heeft niet veel zin de
erg technische argumenten die Fox op dit punt aanhaalt bier
weer te geven. De waag rond de scheiding van lichaam en ziel
blijft onbeantwoord. Om een antwoord te krijgen onder meer
op de vraag naar de kernaspecten van de BDE gaat Fox ver-
volgens zijn licht opsteken bij de neurowetenschap.

Fox houdt alle verklaringsmodellen voor de BDE tegen het
licht maar vindt geen bevredigend antwoord. Het recente on-
derzoek van de Amerikaanse BDE-onderzoeker Kenneth Ring
naar de BDE’s van blinde personen is voor hem evenmin een
doorslaggevend bewijs voor de hypothese van het dualisme.

Verrijzenis — Terloops geeft hij enkele argumenten waarom het
christendom zelf moeite heeft met de bewering dat BDE’rs kun-
nen getuigen over een leven na de dood. Volgens de strengste in-
terpretatie kan er pas sprake zijn van leven na de dood wanneer de
tijd van de verrijzenis en het Laatste Oordeel is aangebroken. In
het beste geval krijgen BDE’rs een glimp te zien van een soort
tussenbestaan tussen de dood en het laatste oordeel maar zeker
niet van het uiteindelijke leven na de verrijzenis. Wie hier rond in
het boek argumenten pro en contra had verwacht, is eraan voor de
moeite. Wel gaat Fox in het laatste hoofdstuk dieper in op de
`godsdienstoorlog’ tussen de zwaargewichten van het BDE-
onderzoek. Hierin beschrijft hij hoe christelijke fundamentalisten
lijnrecht staan tegenover de anderen en hoe ze elkaar zwart ma-
ken en dit vaak op een platvloerse manier.

RERC-studie — Wat is dan de verdienste van het boek buiten
het feit dat Fox een soort stand van zaken van het BDE-onder-
zoek geeft? Het lijkt erop dat alle hoofdstukken over de BDE
een omkadering zijn voor de resultaten van Fox’s eigen onder-
zoek. Fox doorzocht de archieven van het Religious Experience

Research Centre (RERC) op zoek naar BDE-achtige ervaringen.
Het RERC is een onderdeel van de faculteit theologie en reli-
gieus onderzoek van de universiteit van Wales. Het centrum
werd geopend in 1969 en was een initiatief van Sir Alister Har-
dy. Het centrum beschikt over meer dan 6.000 getuigenissen
over religieuze ervaringen: bekeringen, verhoorde gebeden, ont-
moetingen met ongewone lichten enz. Het archief van het
RERC werd uitgeplozen op zoek naar BDE-getuigenissen. Op
basis van de brieven die naar het RERC werden gestuurd kon
echter niet steeds met zekerheid gesteld worden of een getuige-
nis als een BDE kon worden bestempeld.

(Zie de tabel op de volgende pagina)
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Crisiservaringen — Daarom werd gekozen voor de term
crisiservaring (CE). Een crisiservaring wordt gedefinieerd als:
een ervaring die iemand overkwam terwijl de persoon ofwel
klinisch dood was, in de buurt van de dood was of in een an-
dere crisissituatie verkeerde waarin de persoon in levensge-
vaar had verkeerd maar waarvan het ergste van deze
crisissituatie blijkbaar achter de rug was. Deze criteria lever-
den 32 getuigenissen op. In het archief van het RERC zaten
echter ook getuigenissen die klassieke BDE-kenmerken bevat-
ten zonder dat de betrokkene in een levensbedreigende situatie
was geweest. Het ging om 59 gevallen. Beslist werd deze in de
studie op te nemen. Ze werden bestempeld als non-crisiserva-

ring (non-CE).
Fox citeert vrijelijk uit al deze getuigenissen en bespreekt

de overeenkomsten tussen de klassieke BDE en de door hem
geselecteerde CE en non-CE-ervaringen. Wat er ontbreekt in
het boek is een overzichtelijke tabel waarin alle bevindingen
op een rijtje worden gezet. We hebben die dan maar in zijn
plaats samengesteld. (Zie hierboven) Fox heeft uit de elemen-
ten van de BDE die door verschillende onderzoekers als ken-
merkend worden bestempeld een eigen selectie gemaakt. We
hebben ze gerangschikt op basis van het klassieke BDE-model
van Raymond Moody.

Ruimtereizen — Een van de meest “onverwachte en verba-
zingwekkende” conclusies van de RERC-studie is volgens Fox
dat een groot aantal personen de duisternis waarin ze terecht
kwamen beschrijven als de ruimte. Fox heeft het hier moeilijk
mee. Het lijkt volgens hem gewoonweg absurd te beweren dat
iemand in de nabijheid van de dood letterlijk de aarde kan ver-
laten om deze vanuit de ruimte gade te slaan of om – weg van
de aarde – andere planeten, sterren of sterrenstelsels te obser-

veren. Hij beweert dat dit aspect tot dusver in de BDE-litera-
tuur onopgemerkt is gebleven. Fox denkt dat de door hem in
twijfel getrokken ruimtereizen enkel in zijn RERC-studie
voorkomen en dat dit aspect een uitzondering is.

De RERC-studie toont in elk geval aan dat een aantal ken-
merkende elementen van de BDE ook kunnen optreden tijdens
momenten waarop de betrokkene helemaal niet in levensgevaar
verkeert. Uittredingen, de ontmoeting met overleden personen
of met goedaardige en troostende lichten kunnen volgens Fox
ook optreden in andere omstandigheden: tijdens de slaap, tijdens
een meditatie, tijdens een wandeling of wanneer men gewoon
even rust. Hij schrijft bijgevolg terecht dat om het even welk
neurowetenschappelijk model voor de BDE ook dit soort
ervaringen moet verklaren. De BDE proberen te verklaren met
het stervende-breinmodel blijft duidelijk in gebreke.

Mark Fox pleit voor een interdisciplinaire aanpak van de
BDE. Zo merkt hij volkomen terecht op dat een vergelijking
van de BDE en andere types religieuze ervaring een onder-
zoeksterrein is dat nog in zijn kinderschoenen staat. De theolo-
gie, de filosofie, de psychologie en de sociologie kunnen een
enorme bijdrage leveren tot verdere analyses. Binnen de theo-
logie kan men ernaar op zoek gaan hoe een ervaring wordt
omgezet in een verhaal. De psychologie van de religie kan de
oorzaken van de BDE onderzoeken en daarmee een antwoord
geven op en een bijdrage leveren tot de inzichten van de neu-
rowetenschap, zo schrijft Fox. De sociologie van de religie kan
de sociale en culturele drijfveren onderzoeken achter de nood
aan nieuwe mythes wanneer de oude mythes hun kracht verlie-
zen. En ga zo maar door.

Het is uiteraard erg boeiend te onderzoeken welke proces-
sen er aan het werk zijn wanneer een ervaring verwoord wordt
en omgezet in een verhaal. De nadruk komt hier echter te veel
te liggen op de taaldaad in een specifieke culturele context.
We zouden het lijstje van disciplines die zich met de BDE
zouden kunnen bezig houden bijgevolg nog kunnen uitbreiden
met de linguïstiek (taalwetenschap) en de sociolinguïstiek. De
neurolinguïstiek zou ons dan weer iets meer kunnen vertellen
over de hersenprocessen die een rot spelen bij de totstand-
koming van het verhaal over de ervaring na de ervaring zelf
De neurowetenschap in het algemeen kan ook een belangrijke
bijdrage leveren tot het zoeken naar een verklaring voor de
BDE. De neurowetenschap zal echter nooit een volledige ver-
klaring kunnen bieden.

Quantumfysica — Wat we daarvoor nodig hebben is de fysi-
ca. Niet de klassieke fysica, maar de quantumfysica. Deze tak
van de wetenschap is tot dusver — op enkele uitzonderingen
na — bij het zoeken naar een verklaringsmodel voor de BDE
sterk over het hoofd gezien. Daarin komt geleidelijk verande-
ring in. De horizonten die de quantumwereld opent zijn fasci-
nerend. Maar dit is een verhaal apart waar we later meer
aandacht zullen besteden. Licht en informatie spelen in dit ver-
haal een belangrijke rol. Vandaar reeds de verwijzingen naar
de openingsverzen van Genesis en het Evangelie van Johannes
aan het begin van dit artikel...

1. Dit artikel werd met toestemming overgenomen uit een nummer van

de Lichtbode, tijdschrift van de belgische organisatie die zich inzet voor

bijnadoodervaarders.

2. Fox Mark, Religion, Spirituality and the Near-Death Experience,

2003, Londen, Routledge, 380 blz.

* * *
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De RERC-studie

BDE-kenmerken
Crisis-ervaring %

Totaal = 32

Non-crisiservaring

Totaal = 59

Negatieve ervaring 2 6,2% 3 5%

Negatief + positief 4 12,5 5 8,4

Horen dat men

dood verklaard wordt
1 3,1 0 0

Duisternis 8 25 16 27

Duisternis geïnterpreteerd

als tunnel
2 6,2 4 6,7

Geluid / muziek 3 9,3 3 5

Ontmoeting

Met religieuze figuren

Met niet-religieuze figuren

Met beiden

12

2

8

2

37,5

6,2

25

6,2

13

4

9

-

22

6,7

15,2

-

Licht

Licht heeft identiteit of

persoonlijkheid

13

2

40,6

6,2

29

5

49

8,4

Levensterugblik 2 6,2 0 0

Grens-barrière 0 0 0 0

Transformatie nadien 17 53,1 25 42,2

Minder angst voor de dood 6 18,7 7 11,8

Wiens afdaling naar de aarde we aan het eind van deze maand
beginnen mee te leven, aldus een geestdriftige Ben Fisser…

De gemeente van Christus Pantocrator in Raalte
* Het november/decembernummer van ‘Lichtkring’, peri-

odiek van de Raalter kerkgemeente van Christus Pantocrator,
staat grotendeels in het teken van de goede Sint, de Advent en
het Kerstfeest. Het gemeenteleven en de kerkgeschiedenis ko-
men echter ook ruimschoots aan bod, getuige de aandacht die
wordt besteed aan zondag 31 oktober, welke een bijzondere
dag voor de Raalter gemeente mag worden genoemd, omdat
het godshuis (de vroegere synagoge van Raalte) 22 jaar gele-
den door mgr. Van Brakel is geconsacreerd. Ter herinnering
aan deze kerkwijding vindt ook de wijdingsommegang plaats.
Bovendien zal Ans Aarts tot lezer en Rutger de Haan tot exor-
cist worden gewijd door mgr. Frank den Outer, celebrant tij-
dens de viering van de H. Mis.

Op zondag 7 november wordt de gemeente twee nieuwe le-
den rijk: Odon Kakesa en zijn vrouw Leonie Kingulu-Kakesa
uit Kongo. En op donderdag 25 november wordt in de lezing-
enserie ‘Schatkamer van het Licht’ de Genezingsdienst, het
zesde sacrament, behandeld.

* Sint Nicolaas en Zwarte Piet zijn in de optiek van e.a.
priester Johan Pameijer projecties van de archetypen van god
(Wodan) en duivel. Meer in het bijzonder staan de bisschop
van Myra en zijn Moorse knecht voor de Oude Wijze Man en
diens schaduw. Elk jaar paraderen zij onze steden en dorpen
binnen, gadegeslagen door talloze juichende kinderen en hun
ouders, en verwelkomd door een trotse burgervader. De Sint
spreekt dan de kinderen toe en geeft ze wijze lessen mee. In
hem en zijn knecht zijn echter grootse zielscomplexen te her-
kennen. Uit de nevels van een geheimzinnige verte komen zij
de rivier opgevaren. Hun geschenken symboliseren met name
de spirituele vruchtbaarheid. ‘Klaas & Piet’ onderwijzen de
mensen, en ook de volwassenen zijn de kinderen tot wie ze
hun wijsheden richten. De twee archetypen zijn immers goden,
die eenmaal per jaar een bezoek aan de aarde brengen. ‘En net

als Wodan destijds gebeurt dat tijdens de Advent, om ons
voor te bereiden op de grote spirituele incarnatie van Kerst-
mis,’ zo sluit Johan Pameijer zijn artikel ‘Oude Wijze Man’ af.

* De geboorte van Jezus in Bethlehem is de projectie van
het mysterie, zo stelt dezelfde schrijver in ‘Advent’. De komst
van het Licht wordt voorafgegaan door een afdaling in de
duisternis, eind november en de eerste helft van december
worden gekenmerkt door afnemend daglicht en toenemende
duisternis. Ook in de planten- en dierenwereld voltrekt zich
dat mysterie: het leven trekt zich terug, het landschap lijkt ge-
storven. In deze tijd van t.v., vermaakcentra en kunstlicht is de
ware betekenis van de Advent echter sterk naar de achtergrond
gedrongen. De diensten in de Kerk staan in de Advent even-
wel in het teken van de versobering. Het bezinnend nadenken
komt in deze vier weken sterk tot uiting: Onderscheidingsver-
mogen, Offerbereidheid, Liefde en Kennis. Vooral bezinnen
wij ons op de ervaring van de ware Liefde, pas in die sfeer laat
zich het geboortegeheim ervaren. Niet alleen in de aarde dringt
de eerste tinteling van nieuw leven naar het oppervlak, ook in
de menselijke ziel wordt die opwekkende kracht gevoeld. ‘Het
grote ontvlammende Licht zal alle duisternis overwinnen,’ al-
dus het slot van de bijdrage.

* Een derde pastorale meditatie volgt hierna, getiteld ‘De
donkere dagen van de Advent vóór het Kerstlicht’ (met een
sfeervol herdersgedicht van Anton van Duinkerken), terwijl de
reeks wordt afgesloten met een beschouwelijke en zelfs ietwat
mysterievolle bijdrage, eveneens van priester Frits Moers.

Hendrik S. de Bruin (1934) woont met ega en vier poezen in Drenthe

en verricht nog altijd kopijvoorbereidend en redactioneel werk. Droeg

na het gymnasium (alpha) twee jaar ’s lands wapenrok, studeerde

Neerlandistiek tot het kandidaatsexamen, was vormingswerker en

werd uiteindelijk hoofdredacteur bij een Groningse uitgeverij. Zong ooit

in de Oosters-orthodoxe Liturgie en nadien Gregoriaans in een Drentse

Schola Cantorum. Gelooft terdege in de apostolische successie en in

de heilzame uitstraling van een door de H.H. Engelen begeleide hoog-

kerkelijke Liturgie. Deswege voelt hij zich ook volkomen thuis in de

Vrij-Katholieke Kerk, wier rijke Liturgie, Mystiek en Liederenschat hij in

mei 2003 in een Friestalige inleiding voor de Fryske Akademy te

Ljouwert (Leeuwarden) enthousiast heeft belicht…
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Binnengekomen mededeling

Op zaterdag 6 maart 2005 houdt de Stichting Quantum Symposia een symposium over

Atlantis, de Maya-Kalender en 2012
Sprekers:

� Wiek Lensen, regisseur van de film The Year Zero.
� Peter Toonen, auteur van: Wat wisten de Maya’s - een nieuw licht op het transformatieproces van de aarde

en De natuurlijke tijd - Berichten van de Maya’s voor de nieuwe tijd.

� Daan Akkerman, trancemedium via wie informatie werd doorgegeven over o.a. Atlantis.
� Dianne Bosch, regressietherapeute. Over de rol van Atlantis tijdens regressie-sessies.
� Martine Nijenhuis (viool en zang), Michiel Strategier (Piano en cello) en Paulis Vis (fluiten).
� Lambèrt de Kwant, dagvoorzitter.

Locatie: Gebouw het Geuzenkwartier - Laan van Chartroise 166 - 3552 EZ Utrecht.

Kijk voor verdere bijzonderheden, aanvangstijden en toegangsprijs op: www.quantumsymposia.nl
(Medio januari 2005 is de website van Quantum Symposia actief. )

Info en aanmelding: 0570- 562411.



* In een klein, maar toch wel indringend cursiefje doet de
penningmeester van de kerkgemeente van Sint Raphaël een
beroep op alle gemeenteleden eens te overwegen de vrijwillige
bijdrage te verhogen, of ‘als u geen bijdrage geeft, dit alsnog
te doen. En de penningmeester, die hen net gewezen heeft op
‘de sterk stijgende prijzen van gas, water en licht en alle ande-
re vaste lasten’, legt hun de prangende vraag voor: “Mogen
wij op uw steun rekenen? Zo ja, dan kunnen wij met ons
mooie werk ook in de toekomst door blijven gaan!” Waarna
een verwijzing naar het gironummer volgt!

Ons lijkt het onze broederlijke en zusterlijke taak dit giro-
nummer en de verdere gegevens in deze rubriek over te ne-
men, zulks ter aanbeveling voor alle lezers en lezeressen van
‘Reflectie’: Girorekeningnummer 533833, ten name van Pen-
ningmeester V.K.K. Haarlem te IJmuiden; .

E-mail: haarlem@Lcc.cc

Sint Gabriël in Amsterdam
* Ook het Mededelingenblad van de Amsterdamse kerk-

gemeente Sint Gabriël, en wel speciaal het oktober/november-
nummer, besteedt aandacht aan de bisschopswijding van
priester Peter Baaij. En onze Reflectie wordt, net als in de an-
dere gemeentebladen, in het VKK-zonnetje gezet!

* De Amsterdamse gemeente is zeer actief, niet alleen op
het gebied van interessante lezingen, haar zondagse bijbelstu-
diemiddagen en haar huiskamerbijeenkomsten op de woens-
dagavonden, maar ook vanwege de vele kerkconcerten. Zo
staan op het programma een kerstconcert door het Rivierenen-
semble en een kinderconcert door het Wervelwindensemble.

* Wanneer we met ons wereld-oog naar de wereld kijken,
dan zien we nog steeds veel leed en verdriet, waardoor we on-
zeker en zelfs radeloos kunnen worden, maar wanneer we met
ons geestelijk oog naar de wereld zien, dan ontdekken we stro-
mingen die de andere kant van het gelijk laten zien, die werke-
lijk zaken uit het duister halen en aan het licht brengen, zo
stelt priester Baaij in het artikel ‘Transformatie’. Als we dan
ontwaken uit het onderbewuste, zien we velen die zich ver-
bonden weten met de vele mystieke stromingen die er op onze
wereld zijn. Wij belanden in een tijdsfase waarin de mensheid
zichzelf lijkt uit te dagen. De toekomst brengt ook geweldig
veel in beweging, de wereld laat tevens zien, dat zij in het Nu
de toekomst aan het vormen is. Het is ook belangrijk de toe-
komst relatief te zien. Wanneer ze los van tijd en ruimte wordt
geplaatst, wordt het zichtbaar dat ze noodzakelijk is in het
evolutieproces van de spirituele mens.

De ‘klank’ van deze beweging toont vele ‘oude’, oor-
spronkelijke boodschappen aan het menselijk bewustzijn.
Daaraan draagt de Vrij-Katholieke Kerk bij, omdat de kerkge-
meente als centrum van energie de boodschap van Vrijheid,
Licht en Liefde tot het bewustzijn van allen brengt die daar
komen. Het symbool van het Sacrament van het altaar is in de-
zen een grootse manifestatie van ongekende schoonheid voor
de ervaring van de menselijke evolutie, zij brengt de mens als
het ware tot de poort waar de Ziel één wordt met God. Daar-
naast maken de inwijdingsritualen van Doopsel en Vormsel de
diep spirituele begrippen Vrijheid, Licht en Liefde tot instru-
menten om de oorspronkelijke boodschap te kunnen ‘horen’,
aldus de schrijver, die het thema verder toelicht aan de hand
van een pericoop uit het Thomas-evangelie.

Sint Albanus in de Residentie
* Het oktober/novembernummer van het kerkblad van de

kerkgemeente St. Albaan te ’s-Gravenhage vermeldt het vol-
gende Morgengebed van de Hopi-indianen [m.i. zeer geschikt
voor een viering van de Metten, db.]:

“O Grote Geest, wiens stem ik in de Winden hoor en wiens

Adem Leven geeft aan de hele Wereld.

Hoor mij! Ik ben klein en zwak. Ik kan niet zonder uw

Kracht en Wijsheid.

Laat me in Schoonheid wandelen en zorg dat mijn ogen

altijd gericht zijn op de naderende Rode en Purperen

Zonsondergang.

Maak dat mijn handen hetgeen Gij gemaakt hebt, ontzien

en scherp mijn gehoor om Uw Stem te horen.

Maak me wijs, opdat ik de Dingen die Gij mijn Volk hebt

onderwezen, mag doorgronden.

Laat me de Lessen lezen die Gij in ieder Blad en iedere

Rots verborgen hebt.

Ik zoek Kracht. Niet om belangrijker te zijn dan mijn broe-

der, maar om mijn grootste vijand, mijn eigen ik, te leren be-

grijpen.

Zorg dat ik altijd voorbereid ben om tot U te komen met

schone handen en opgeslagen ogen.

Opdat, als het Leven dooft als de langzaam ondergaande

Zon, mijn ziel tot U mag komen zonder schaamte.”

Sint Michaël en Alle Engelen…
* Het novembernummer van de kerkgemeente van Naar-

den, die onder de schutse van Sint Michaël en Alle Engelen
staat, verdietst ons, dat bisschop Frank op zondag 14 novem-
ber Christine Covelli en Jos Wieman tot exorcist en Annette
Haccou tot deurwachter zullen worden gewijd. Voorts zal als
proefneming op iedere woensdagochtend om 09.00 uur de Pri-
me worden gevierd.

* “Om ons heen nemen we een naderende periode van ink-
eer tot de aarde waar…vogels zingen minder enthousiast, bloe-
men komen niet meer uit en bladeren vallen van de takken,”
aldus Ben Fisser in zijn artikel ‘Van de duisternis naar het
Licht’, die dit alles – tezamen met een inkeer tot onszelf – ziet
als een voorbode op het grote verwachten van de Advent. In dit
jaargetijde wordt Bens aandacht altijd getroffen door de elemen-
ten lucht, vuur, water en aarde. In alle culturen en tijden bestaat
een verbondenheid met deze elementen. Zo passen lucht, vuur,
water en aarde in deze volgorde niet alleen bij noord, oost, zuid
en west, maar ook bij zomer, herfst, winter en lente.

De Noord-Amerikaanse Indianen verbinden deze elementen
bovendien met dieren: grootvader Zon, planten en grootmoeder
Aarde. Plastisch beschrijft Ben Fisser een zuiveringsceremonie
in een zweethut, die als een onvergetelijke religieuze belevenis
wordt ervaren, wanneer deze door een echte medicijnman wordt
geleid. De hut omvat hemel en aarde en jij maakt daar deel van
uit…Tijdens de ceremonie verdwijnt bij de deelnemers elk ge-
voel van tijd, ruimte en lichamelijkheid. Verschoond of gelou-
terd, vaak met antwoorden op vragen die je had en met nieuwe
impulsen voor de toekomst, treed je met een wereldomvattend
gevoel van vrede weer naar buiten.

De ervaringen tijdens de ceremoniën van onze Kerk zijn
vergelijkbaar met datgene wat je in de hut ondergaat. Het duis-
ter van de hut, van dit jaargetijde, stelt ons in staat om het
Licht goed waar te nemen. Het Licht dat iedere mens verlicht,
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André Hazes zong:” zij gelooft in mij”.
Wat is de aantrekkingkracht van dit liedje, dat zo eenvoudig is dat iedereen ermee ‘wegloopt’?

Het betekent eenvoudig, dat er iets in aanwezig is wat iedereen herkent.
Dat is immers de aard van het volks-lied. In zij gelooft in mij lijkt het alsof André Hazes

verwijst naar dat onvoorwaardelijke ‘JA’ dat we aan iemand geven,
als we dat grootse in de ander herkennen dat we ’Ik’ noemen.

Eenheid in verscheidenheid

De schepping is niet meer dan een projectie en bestaat niet op zichzelf

Paul G. van Oyen

Als we goed naar de wereld om ons heen
kijken en ook onze eigen gevoelens goed
beschouwen, kunnen we vaststellen dat ie-
der mens op zoek is naar vijf dingen:
1. bewustzijn
2. intelligentie
3. geluk
4. vrij zijn
5. heerschappij of macht

Het is zeker mogelijk deze doelstelling-
en tijdelijk te verdoezelen en er andere voor
in de plaats te stellen, maar vroeg of laat
zullen deze doelstellingen steeds weer naar
boven komen. Zij behoren bij de aard van
ieder mens. We kunnen ook vaststellen, dat
dit wezenlijke verlangen in ieder mens is
ingeplant en dat dit verlangen geheel los
staat van de vraag of we in God geloven of
niet. Het bijzondere feit doet zich nu voor, dat deze vijf kwali-

teiten door alle grote godsdiensten van de wereld worden be-
schouwd als de kenmerken van God zelf. In feite zijn wij dus
steeds op zoek naar de verwerkelijking van juist die kenmer-
ken die als ‘goddelijk’ worden beschouwd: zij horen bij God.
Als Plato ons voorhoudt, dat Socrates bij voortduring hamerde
op het feit dat de menselijke ziel goddelijk is en onsterfelijk,

dan doelt hij daarmee op de noodzaak om deze vijf kenmerken
te verwerkelijken. De onsterfelijkheid is natuurlijk impliciet
aanwezig in het goddelijke. Moeder natuur heeft het kennelijk
bij de mens zo geregeld, dat hij – of hij wil of niet – niet an-
ders kan doen dan steeds opnieuw op zoek te gaan naar zijn ei-
gen kenmerken, zijn eigen kernkwaliteiten: bewustzijn,
intelligentie en gelukzaligheid (sat-cit-ânanda) en die ook
werkelijk te verwezenlijken.

De verwezenlijking van deze drie kwaliteiten is de verlos-
sing of bevrijding uit de begrenzingen van het menselijke be-
staan en wie bevrijd wordt uit de begrenzingen van het
menszijn, realiseert de ultieme eenheid en identiteit met de
Heer zelf: de heerschappij. De verwerkelijking van
sat-cit-ânanda geeft bevrijding of verlossing en daarmee het
opgaan in de Heer zelf. In mystieke zin wordt dit als de unio

mystica beschouwd, waar alle esoterische stromingen op ge-
richt zijn geweest, met al hun geheime leren en initiatiepraktij-
ken. De visioenen van de mystieke middeleeuwers zoals
Hadewijch, Beatrijs van Nazareth, Margarete Porete en Jan
van Ruusbroec zijn hier een duidelijke afspiegeling van. In

onze tijd kunnen we veel terugvinden van
deze unio mystica in de bijzondere ge-
schriften van de Amerikaanse trappist Tho-
mas Merton, die helaas aan een vroegtijdig
einde kwam bij een verkeersongeval in
Bangkok in 1968. Kortom: het verlangen
naar Zelfrealisatie ligt in ieder menselijk
wezen ingeplant. Ieder mens wil uiteinde-
lijk de thuisreis aanvaarden en teruggaan
naar ‘huis’, dat wil zeggen teruggaan naar
waar hij vandaan kwam. Dit betekent niets
anders dan het verwerkelijken van sat-cit-

ânanda; het verwerkelijken van bewustzijn,
kennis (intelligentie) en geluk.

De verwerkelijking van deze drie kern-
kwaliteiten of aspecten van het goddelijke
betekent heel eenvoudig, dat ieder mens er-
naar verlangt om zelf het levende voorbeeld

en het bewijs te worden dat deze drie kwaliteiten bij hemzelf
horen. Ieder mens zelf is in potentie vervuld van bewustzijn, is
superintelligent en is een oceaan van gelukzaligheid. Dit is de
praktische uitdaging van Zelfrealisatie, een woord dat tegen-
woordig te pas en te onpas wordt gebruikt. Toch verlangen we
er allemaal naar. Als Aristophanes in het Symposium van Plato
ons voorhoudt, dat de mens drie vormen kent: vrouwelijk, man-
nelijk en vrouwelijk-mannelijk (aarde, zon en maan), dan is er
niet veel verbeeldingskracht voor nodig om in te zien dat deze
drie vormen verband houden met de drie aspecten van God zelf:
waarbij het mannelijke-vrouwelijke staat voor het bewustzijn
zelf en de vrouwelijke en mannelijke vorm voor de twee andere.
Wie bij wie hoort, mag de lezer verder zelf uitmaken. De men-
selijke kenmerken, of liever gezegd: de kenmerken van de men-
selijke ziel zijn dezelfde als die van God. In de Vedische traditie
wordt dit geformuleerd als: nara nârâyanasvarûpa (de aard van
de mens is die van God zelf, nârâyana).

Kernkwaliteiten
Als we niet alleen om ons heen kijken, maar vooral naar ons-
zelf, zullen we moeiteloos kunnen vaststellen, dat we behoor-
lijk verwijderd zijn van deze kern in onszelf. In plaats van een
toonbeeld van gelukzaligheid te zijn, zitten we vol spanningen
en innerlijke tegenstrijdigheden, met alle gevolgen van dien,
zoals veel ellende en misère. De enige uitweg uit deze impasse
is: de thuisreis af te leggen. Dit betekent eenvoudig, dat we
zullen moeten leren terug te vallen op onze echte kernkwalitei-
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ten: bewustzijn, intelligentie en gelukzaligheid (sat-cit-ânanda).
In feite valt er geen tijd te verliezen, want hoe verder we afdrij-
ven van onze kern hoe lastiger het wordt om terug te gaan. We
zijn uit God voortgekomen en zullen dus tot God terugkeren. Er
is geen alternatief, want alle bewegingen in de schepping verlo-
pen cyclisch: Ik ben de alfa en de omega. Uit God zijn we
voortgekomen, door God worden we in stand gehouden en le-
ven we en tot God zullen we terugkeren. Dan is de cirkel rond.
De hemel is niet goed genoeg. Alleen God zelf is goed.

De Bijbel zegt ons in het eerste vers van het Boek Genesis:
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Om dit te la-
ten gebeuren moet dit creatieve beginsel (God) alwetend zijn,
almachtig en Zijn wil wet, zoals bijvoorbeeld: En God zei: Er

zij licht, en er was licht en God zag dat het goed was. Het eer-
ste vers van de Bijbel gaat uit van de wens die opgerezen is. In
de Vedische traditie is dit de wens die oprijst in het kosmische
ei om de schepping naar buiten te brengen. Dit beeld vinden
we regelmatig terug in de verschillende Upanishaden. Er is
echter een belangrijke passage in de Taittirîya Upanishad (II, 6

en 7) die luidt:

6. Wie het Zelf ontkent, ontkent zichzelf. Wie het Zelf bevestigt,

bevestigt zichzelf. Dit gelukzalige Zelf is de ziel van het

belichaamde zelf. Bereikt een onwetende dat Zelf, wanneer

hij naar gene zijde gaat of alleen een wijs mens?

Het Zelf zei: ‘Laat mij vele worden; laat mij geboren worden.’

En in de hitte van zijn meditatie schiep Hij alles; alles

scheppende, trad Hij alles binnen; alles binnengaande,

nam Hij vorm aan maar bleef zelf vormloos. Hij nam

begrenzingen aan, maar bleef zelf onbegrensd. Hij maakte

zich een tehuis, maar bleef zelf zonder woon- en verblijf-

plaats. Hij schiep kennis en onwetendheid, werkelijkheid en

onwerkelijkheid. Hij werd alles, daarom is alles werkelijk-

heid. Hier is mijn gezaghebbende uitspraak:

7. In den beginne was er geen schepping. Toen kwam de

schepping. Hij schiep zichzelf uit zichzelf. Daarom wordt Hij

Zelfschepper genoemd.

Alles is zelfgeschapen. Hij is de essentie ervan. De mens

drinkt die essentie en is vol gelukzaligheid. Indien de mens

zich niet in de vreugde verloor, zou hij niet kunnen ademen,

hij zou niet kunnen leven. Het Zelf is de vreugdegever.

Wanneer de mens dat onzichtbare, naamloze, tehuisloze,

vormloze en onkwetsbare Zelf vindt, is hij niet langer

bevreesd. Het Zelf betwijfelen betekent te leven in vrees.

Wie denkt wijs te zijn, maar aan de alomvattendheid van het

Zelf twijfelt, gaat zelf weifelen en raakt vervuld van vrees.

Onbegrensd
Van belang is op te merken, dat deze tekst zegt: Laat mij velen

worden; laat mij geboren worden. God zegt niet: Ik zal scheppen,

maar Hij zegt: Ik zal worden. Het Ene dat Hij is (sat-cit-ânanda),
vermenigvuldigt zich door vele te worden, maar dat Ene blijft dat
Ene en de sat-cit-ânanda blijft zichzelf: bewustzijn-intelligentie
en geluk. Zelf wordt het niet meer of minder, maar het wordt ge-
boren als ‘velen’. Dit betekent dat de eindeloze veelheid en ver-
scheidenheid aan namen, vormen en dingen, die we kunnen
waarnemen niet méér zijn dan een uitdrukking van dat Ene
zonder tweede. Zij zijn en blijven, altijd, een uitdrukking van de
sat-cit-ânanda. Alles wat we zien is een uitdrukking van opperste
gelukzaligheid. Dit is de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien:
om temidden van de schijnbare misère en ellende God te blijven
zien voor wat Hij is: sat-cit-ânanda. Is dit niet de navolging van
Christus? De begrenzingen die er zijn, zijn tijdelijk en voorbij-

gaand. Wat blijft is het onbegrensde Zelf: In den beginne was er
geen schepping. Toen kwam de schepping. Hij schiep zichzelf uit
zichzelf.

Het is van belang dat we gaan inzien, dat de schepping die

in den beginne geschapen werd niet op zichzelf bestaat, maar
uit het creatieve beginsel zelf voortkomt. Hij schiep zichzelf

uit zichzelf. Inderdaad, in feite is er alleen maar Dat. Dit wordt
bedoeld met de fameuze uitspraak uit de Vedânta-filosofie,
wanneer over Brahman (het Zelf) gesproken wordt als Het Ene

zonder tweede. Er is alleen maar Dat, Brahman. De ultieme
werkelijkheid, het enige werkelijke feit dat bestaat is dat God
bestaat en dat al het ándere geschapen is en slechts bestaat als
een projectie, dus alleen in naam en vorm. In die zin wordt de
schepping illusoir genoemd, zoals een film of een theaterstuk
ook een illusie is. Een horrorfilm is vol griezeligheden en
meestal vol geweld, maar het blijft een illusie. Juist daarom
kunnen we ernaar blijven kijken, als we dat willen. Een Holly-
wood-film is een en al sentimentaliteit, maar ook dat blijft een
illusie, waardoor we ernaar kunnen blijven kijken, als we dat
willen. In feite brengt de schepping niets nieuws, hoewel dat
binnen de schepping wel zo lijkt. Het nieuwe is een projectie
van het worden, maar de werkelijkheid is dat er slechts één
zijn is: bewust-zijn.

Allesdoordringend
Als de Bijbel ons voorhoudt, dat God in den beginne de hemel

en de aarde schiep, dan betekent dit dat er vóór het begin al-
leen maar tijdloosheid was, waarin God aanwezig was. Daar-
om wordt Hij Zelf-bestaand genoemd en eeuwig. Uit welke
materie, uit wat voor een materiaal bracht Hij deze schepping
voort? Het is duidelijk dat dit alleen uit zijn eigen substantie
kan zijn. Die substantie is het Zijn zelf. Daarom zegt Boek
Exodus (3,14) ook: Ik ben die Ik ben, en Hij zeide: aldus zult

gij tot de Israëlieten zeggen: “Ik ben heeft mij tot u gezon-

den”. De onontkoombare gevolgtrekking is dus, dat al het ge-
schapene en dus ook de mens zelf, in wezen niets anders zijn
dan God Zelf. Daarom is de menselijke ziel goddelijk en on-
sterfelijk. Door de gave van de rede heeft alleen de mens ech-
ter het unieke vermogen meegekregen om zich hiervan bewust
te worden en dat bewustzijn te verwerkelijken, te realiseren.
Al het geschapene is een uitdrukking van Gods alkennis, van
Gods almacht en van Gods alomvattendheid. Bovendien is Hij
allesdoordringend, voorbij tijd en plaats, eeuwig, altijd, alkun-
nend, algevend en alontvangend.

Wat uit God is voortgekomen, zal tot God wederkeren.
God zijt gij en tot God zult gij wederkeren!

Omdat we zelf goddelijk en onsterfelijk zijn, is het niet te
verwonderen dat we nóóit helemaal tevreden zullen zijn als we
die goddelijkheid en onsterfelijkheid niet echt verwerkelijkt
hebben. Zolang dat niet het geval is, hebben we nog wat te
doen in deze schepping en zullen we doorgaan, tot het einde
toe. Dat einde is dan weer een nieuw begin, enz. Zo bezien is
de schepping als een tredmolen. Alleen de mens is geheel vrij
om eruit te stappen. Het ligt aan de mens zelf te besluiten dat
te doen en dan de daad bij het woord te voegen. Dit is de thuis-
reis. Tastend in de behoorlijk diepe duisternis van onze eigen
onwetendheid en botte domheid en zelfzucht leven we in een
wereld vol zelfgemaakt geween en geknars van tanden. Toch
dragen we in ons dit stralende licht van zuiver bewustzijn dat
pure intelligentie en pure gelukzaligheid is. Door middel van
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te verbinden. Vaak leidt de tweede wijze zijns inziens op onver-
wachte wijze tot een geestelijke verdieping.

* Pauline de Groot beschouwt in ‘Een tempel grondves-
ten’ een tempel als drie levensvormen, namelijk je eigen
lichaam en geest, je directe omgeving en de maatschappij
waarin je functioneert. Grondvest ik een tempel, zo stelt ze,
dan dien ik eraan te werken, dat het goddelijke zich in mij en
mijn omgeving manifesteert. Dat betekent dat je luistert naar
datgene wat je lichaam en je geest je vertellen en van je vra-
gen, wat je omgeving je vertelt en eveneens van je vraagt.
Anders gezegd: een tempel grondvesten gaat hand in hand met
liefde en de intentie om als instrument van het goddelijke te
willen dienen: liefde maakt mogelijk, dat je jezelf en daarmee
de ander kunt respecteren.

* Belangrijk is de aankondiging van priester Van der Steen,
dat altaardienares Wies Kuiper de wens heeft uitgesproken het
pad naar het priesterschap te gaan. Haar werd op zondag 3 okto-
ber door mgr. Frank den Outer in de Zwolse kerkgemeente de
wijding tot subdiaken verleend. Deze wijding ligt volkomen in
de lijn van het besluit van de Algemene Bisschoppelijke Synode
alle wijdingen voor vrouwen open te stellen.

De Maasstad zet alle zeilen bij…
* In de november-editie van het Maandbericht van de St.

Franciscuskerkgemeente in Rotterdam besteedt e.a. priester
Ronald Engelse aandacht aan de Requiemmis, die al sinds
tachtig jaar elke week in de Sint-Michaëlkerk in Naarden
wordt opgedragen ‘voor de levenden en de doden’. Vele over-
ledenen zijn bij deze wekelijkse diensten in hun ijle lichamen
aanwezig, wetend dat de tempel die wij gezamenlijk tijdens de
H. Mis met onze toewijding en liefde helpen bouwen ook hun
tempel is. Vooral de lichtende aanwezigheid van de geconsa-
creerde Hostie geeft ook aan hen ‘de vrede die altijd met u is’
in de zekerheid van het eeuwige leven. Ook bij het H. Lof ba-
den de overledenen zich in het transcendente Licht en ont-
vangen de zegen van het Allerheiligst Sacrament.

Na de dood moet er in de eerste fase veel worden verwerkt:
zoals een heel leven met dikwijls onopgeloste problemen,
machteloosheid en angst. Pas na die eerste fase van verwer-
king vindt de ziel haar rust en haar vrede. Daarom vieren we
eenmaal per jaar, op 2 november, de H. Mis van Allerzielen.
We dragen dan al onze geliefden en bekenden op, die in het
afgelopen jaar zijn overgegaan, door hun onze liefde en toe-
wijding te geven. Het Licht en de Zegen van Christus en de
Liefde van Onze Vrouwe zullen hen en ons daarbij helpen.

* Min of meer in het verlengde van het vorige artikel lig-
gen de citaten uit de boeken ‘De Hemelse Machten achter het

Kerkelijk Jaar’ en ‘Het astrale gebied en het mysterie van de

dood’, beide destijds geschreven door prof. dr. J.E. van der
Stok z.g. De hoogleraar gaat hierbij in op de levenssschouw
die we na onze dood zullen ondergaan, waarbij het afwinden
van de levensdraad en het intrekken van het levensweb begint.
Er is in de geestelijke wereld een wondere schoonheid van de
voorzieningen die getroffen zijn voor het overgaan van het fy-
sieke naar het astrale leven, de vervulling van het Mysterie
van de Dood. In de astrale periode wordt men hersteld in
deugd. Later, in de hemelwereld, wordt men in structuur her-
steld, wat inhoudt, dat alle mentale structuren van de mens die
uit hun natuurlijke assen zijn gewrongen, weer in hun origine-
le vormen worden hersteld.

* Petra Schuurmans belicht in ‘De exclusieve heiligheid’
(1) de twaalfde-eeuwse benedictines, mystica en dichteres
Hildegard van Bingen, die reeds toen aarde en kosmos als één
mystiek geheel zag en heiligheid beschouwde als een toestand
die bereikt kan worden door iedereen, die oprecht zoekt en
volhardt in de strijd voor de verruimde vorm van bewustzijn,
oftewel verlichting. Een ‘levende’ vorm van religie in een
kerkgenootschap kan ontstaan, wanneer mensen met elkaar het
leven en werken van bekende mystici en mysticae beschouwen
en doorvoelen. Wellicht een aanzet tot het vormen van een
tastbare mystieke gemeenschap.

* In ‘Andere religies’ wordt erop gewezen, dat het chris-
tendom één van de vele wijzen is, waardoor God via zijn lera-
ren tot de mensen spreekt. Laat iedere godsdienst, waar men in
de VKK in het algemeen open voor staat, dan ook een bloem
zijn in een veelkleurig religieus boeket. Het feit, dat iedere
cultuur haar eigen godsdienstvormen ontwikkelt, heeft echter
ook geleid tot grote problemen tussen de volkeren, gebaseerd
op het vasthouden en opdringen van eigen dogma’s, bijgeloof
en liturgische vormen. Zo zijn er nog steeds godsdienstoorlo-
gen en (aldus de onbekende auteur van deze bijdrage) ‘ook in
onze kleine kerk is er strijd en afscheiding, omdat sommigen
de wijdingen gelijkelijk voor mannen en vrouwen willen open-
stellen en anderen niet’. Mevrouw Radha Burnier, de internati-
onale voorzitster van de Theosophical Society, neemt een
radicaal standpunt in: “De religies lossen geen problemen op,
maar creëren problemen. Zoek daarom niet naar ‘een religie’,
maar naar ‘religie’. Religie is tijdloos. Religie was er al voor-
dat de tijd er was. Tijd is een uitvinding van het menselijk
denken. Het is ons onvermogen om het universele, het eeuwi-
ge te herkennen, een onvermogen dat leidt tot oorlogen en
dogmatische strijd. Diep in ons wezen, in ieder wezen, is een
tijdloze waarheid verborgen, die uitgaat boven alle dogma’s,
boven alle tijdgebonden culturen, die niet gebonden is aan vas-
te rituelen en voorschriften en die ieder mens verbindt met het
goddelijke, met God, die tijdloos en onsterfelijk is, boven alle
denkstelsels verheven”…

* Een korte boekbespreking behandelt Reïncarnatie in

kaart gebracht, geschreven door John Algeo, en uitgegeven
door de uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland.

Uit de stad van Laurens Janszoon Coster
* Het novembernummer van ‘Raphaël’, het kerkblad van

de Sint- Raphaëlkerkgemeente Haarlem e.o. te Bloemendaal,
laat zijn lezers en lezeressen weten, dat op vrijdag 26 novem-
ber vóór het H. Lof in de kerk een rollenspel zal worden uitge-
voerd aan de hand van het boek Tobias. De inhoud van dit
boek, een der apocriefe boeken van het Oude Testament, dat
alleen in de Griekse Bijbel voorkwam, wordt gevormd door de
lotgevallen van twee deugdzame Israëlieten, te weten Tobit, de
vader van Tobias, en Sara, de dochter van Raguel. God laat
toe, dat beiden – ondanks hun deugdzaamheid – zwaar worden
beproefd, maar ten slotte geeft Hij op wonderdadige wijze uit-
komst door het zenden van de engel Raphaël.

* Op 23 juni is de Sint-Raphaëlkerk op de Gemeentelijke
Monumentenlijst geplaatst. Daarbij werden onder meer de na-
volgende criteria gehanteerd: de cultuurhistorische waarde; de
architectuur-historische waarde; de stedenbouwkundige waar-
de; de gaafheid en de herkenbaarheid; de zeldzaamheid.
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Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten

Hendrik S. de Bruin

Nagenoeg in elk kerkblad, dat in deze kolommen is gerecen-

seerd, staat het door mgr. Frank R. den Outer geschreven ver-

slag van de Algemene Bisschoppelijke Synode, die van 4-10

augustus jl. in het Belgische Natoye gehouden is.

Het discussiestuk ‘Missie en Visie der VKK in Nederland’

trof ik niet in elke editie aan, maar wellicht is hieraan reeds in

een vorig nummer van het desbetreffende kerkblad aandacht

besteed, of zal het in een volgend nummer worden gepubli-

ceerd. Na de ontvangst van voorstellen en vragen van alle

kerkgemeenten zal de werkgroep ‘Missie en Visie’ het discus-

siestuk aanpassen en vervolgens ter beoordeling aan de Raad

van Gemeenten voorleggen.

De data van bepaalde vieringen en activiteiten, die in de

gerecenseerde kerkbladen genoemd zijn, zullen bij en na het

uitkomen van deze ‘Reflectie’ al verleden tijd zijn. Desondanks

is de zogeheten toekomende tijd in de verslaggeving gehand-

haafd om geen fricties in de letterlijke tekstuele weergave te

veroorzaken.

Kritische kanttekeningen en suggesties van kerkbladre-

dacties en/of lezers en lezeressen zijn van harte welkom!

Nieuws uit de stad van Sint Eusebius
* Het september/oktober/novembernummer van het ‘Con-

tactblad’ van de kerkgemeente Arnhem opent zijn kolommen
met de beste wensen voor priester Peter Baaij , die op Pinkste-
ren 2005 tot bisschop zal worden gewijd. Hij mag met recht
een gekozen bisschop worden genoemd, want zijn voordracht
is mede te danken aan de voorstellen van bisschoppen en le-
den der kerkgemeenten en clericale synode, welke onder voor-
zitterschap van mgr. Tom Degenaars tijdens de Algemene
Bisschoppensynode van 4-10 ter sprake zijn gekomen.

* Een artikel over het feest van Maria Geboorte vertelt ons
de legende, dat Maria als huwbare vrouw in de tempel aanwe-
zig was en dat degene van de daar aanwezige huwbare man-
nen, wiens herdersstaf was gaan bloeien, haar bruidegom zou
worden. Dat bleek dus Jozef te zijn...

* In een bijdrage van mgr. Frank den Outer over de vrede-
groet wordt deze goede wens (‘Vrede zij met u’) gerelateerd
aan het Joodse sjaloom, hetgeen ook – heel aards – betekent:
‘een goede oogst, vriendschap, vreugde in dit leven’. Tevens
zijn de bekende woorden van Jezus uit Johannes 14:27a geci-
teerd: “Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de
wereld die geeft, geef Ik hem u”. ‘Jezus sprak niet over een
toestand zonder oorlog,’ aldus het commentaar, maar over die
andere vorm van vrede – van heel zijn, van welzijn, een je ge-
borgen weten in God, een bevestigen, sterken en zegenen van
je leven; en zulk een vrede komt niet voort uit ‘de wereld’…

* Met de inderdaad ‘ontroerende en troostende Keltische
reiszegen’, die aan de 7de-eeuwse Ierse monnik Sint Patric
wordt toegeschreven, sluit Arnhem af: De Heer zij voor u om

u de juiste weg te wijzen, achter u om u in de armen te sluiten

en om u te beschermen tegen gevaar, onder u om u op te vang-

en, wanneer u dreigt te vallen, in u om u te troosten als u

verdriet hebt. De Heer omgeve u als een beschermende muur,

wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om

u te zegenen. Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der

eeuwigheid. Amen.

‘Stichtelijke geluiden’
* In het september/oktobernummer van het periodiek van

de Utrechtse kerkgemeente ‘Sint Maarten’ spoort de werk-
groep ‘Missie en Visie’ de lezers en lezeressen aan om alsnog
te reageren op het discussiestuk ‘Missie en Visie der VKK in
Nederland’.

* Priester Theo Mensink stelt in het artikel ‘De Kerk als
bron van transformatie’, dat de VKK is opgericht op het mo-
ment waarop duidelijk werd, dat vrede voor lange tijd afwezig
zou zijn. In 1916 is de Vrij-Katholieke Kerk immers ontstaan
met het oogmerk Licht te verspreiden, wat nog steeds haar cen-
trale doelstelling is. Om dat des te vollediger te bewerkstelligen
begint het vrouwelijke aspect een belangrijke rol te spelen, aldus
de schrijver. Op wereldniveau moeten het vrouwelijke en het
mannelijke immers in evenwicht komen. Samen vormen ze een
eenheid, zoals God één is. Nu wij ontvankelijk worden voor de
heelheid van God, neemt de invloed van God in de wereld toe.
God drukt zich uit via de mensen. Hoe meer wij het mannelijke
én het vrouwelijke in evenwicht hebben in onszelf, des te beter
kan God via ons het Licht de wereld laten instromen.

Wij hebben nu zó ver onze evolutie doorgemaakt, dat we
ontvankelijk zijn voor het vrouwelijke aspect, zo stelt de au-
teur. De Kerk als geheel in Nederland heeft dat aangevoeld en
wil dat versnellingsproces ondersteunen, waarmee ze de trans-
formatie naar vrede en harmonie schraagt.

De aloude Hanzestad geeft ook acte de présence
* De oktober/novembereditie van het Maandbericht van de

Sint-Michaëlgemeente te Zwolle is een themanummer, dat ge-
wijd is aan de convocatie, die in de korte vorm van de H. Mis
na het ‘Asperges me’ door de celebrant de kerkgemeente
wordt toegezongen: “Broeders en zusters, laat ons nu tezamen
onze Tempel grondvesten”.

De redactie legde deze liturgische uitnodiging voor aan
enkele gemeenteleden, met de vraag wat die bij hen oproept.
“Eerst goed aarden om daarna ontvankelijk te kunnen zijn
voor het mystieke”; “Dat je die kwaliteiten die in de stralen
zitten een plek in jezelf kunt geven”; “Eerst goed aarden om
daarna ontvankelijk te kunnen zijn voor het mystieke”, zo lui-
den enkele reacties.

* E.a. priester Gert Jan van der Steen wijst ons er in zijn bij-
drage ‘De tempel grondvesten’ op, dat de gemeente in het respon-
sorium haar vertrouwen op Christus belijdt, die in de essentie van
alles is en niets aan het lot overlaat. Daardoor is het onze taak de
Tempel op Hem te grondvesten. De H. Mis kan enerzijds op een
extatische, en anderzijds op een zwoegende wijze worden
beleefd. Bij de eerste manier ben je volgens de schrijver in de he-
mel, bij de tweede ben je op aarde en tracht je haar met de hemel
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aandacht, zorg, respect, liefde en vertrouwen kunnen we heel
gemakkelijk bij dat licht komen. Het is helemaal niet ver weg
noch onbereikbaar. Dat licht is het koninkrijk waar de predi-
king van Jezus en vooral ook van Johannes de Doper steeds
over gaat: bekeert u, want het koninkrijk is nabij; maakt recht

de weg des heren. Die weg is de weg van onze eigen aandacht
en zorg. Als we om ons heen kijken, kunnen we de verschillen
in kwaliteit onmiddellijk zien. In aandacht en zorg groeien res-
pect en vertrouwen. In hebzucht en zelfzucht raken aandacht
en zorg geheel begrensd door de lengte van onze eigen neus.
Verder reikt die aandacht niet.

We zoeken echter geen gelijkenis met God (en God schiep

de mens naar Zijn beeld en gelijkenis). De menselijke uitda-
ging is juist om boven ons mens-zijn uit te stijgen en de uit-
gang te vinden uit de schepping, die ons de versmelting met
God zelf brengt. Wijzelf zijn niet Gods gelijkenis maar aan
Hem identiek, wijzelf zijn Hem.

De Mundaka Upanishad (II, 2,4 en 5) formuleert het prach-
tig en heel direct:

4. Ôm is de boog, het persoonlijke zelf de pijl, het Absolute
(Brahman) het doelwit. Mik nauwkeurig en verzink erin als
een pijl die doel treft.
5. Dat Zelf is het Ene zonder tweede. Hemel en aarde, ruimte,
de denkende geest en het leven zelf zijn in Zijn mantel gewe-
ven. Er is niets anders. Dit is de brug naar onsterfelijkheid.

De grote filosoof en hervormer Shankara zegt het heel kort
en bondig: Wat van goud is, is van goud. Wat van God is, is
van God.

Paul G. van Oyen (1944; www.pvanoyen.nl) studeerde rechten aan de

Universiteit van Amsterdam. Na een internationale bankcarrière werd hij in

1990 bedrijfsadviseur en persoonlijke coach. Hij bestudeerde de vroeg-

christelijke traditie onder zijn leermeester Leon MacLaren. Thans is hij

nauw verbonden aan het centrum voor de filosofie van Advaita Vedanta in

Shringeri (Zuid India), de zetel van ZH Shri Bharati Tirtha, Shankaracarya.

Hij is rector van Stichting Centrum Plenum, te Amsterdam.

* * *
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De geest Gods

Textielschilderij van

Madelon van Oyen

de La Rive Box



Zonde bestaat niet

Reint Gaastra

De mens wordt innerlijk verteerd door

schuld- en zondebesef. ‘Ik deug niet’ is

de diepgewortelde aanname. Maria en

Jezus maken in het boek ‘Over de

Goddelijkheid van de Mens’ duidelijk,

dat zonden in hun visie niet bestaan en

dat mensen geen zondige wezens zijn.

Mijn echtgenote Gabriela en ik
woonden nog niet zo lang samen, toen
wij in 2000 virtueel ‘bezoek’ kregen
van ‘spirituele meesters’. Gabriela had
sinds haar jeugd contact met ‘de hoge-
re sferen’, dus helemaal vreemd keken
we daar nu ook niet van op, maar toen zij zich bekend maak-
ten als Maria, Jezus en Magdalena waren ook wij sprakeloos. Na-
dat wij van de eerste verbazing bekomen waren, kreeg Gabriela
de eerste boodschappen van hen door, een zeer bijzonder, won-
derbaarlijk en ontroerend moment. Zij vroegen ons expliciet, of
wij ons samen beschikbaar wilden stellen voor het doorgeven van
een boek dat de in onze ogen mooie, maar ook controversiële titel
‘Over de Goddelijkheid van de Mens – Openbaringen van Maria,

Jezus en Maria Magdalena ’ moest dragen.
Na een enerverend bezoek aan Jeruzalem in de zomer van

2000, nog voor de laatste periode van ernstige schermutselingen
tussen Palestijnen en Joden, begonnen wij eind augustus 2000 in
onze werkkamer aan de ‘doorgeefsessies’. Met kaarsen aan en af-
beeldingen van Jezus en Maria in onze directe nabijheid kwamen
de eerste Openbaringen bij Gabriela ‘binnen’. Zij sprak ze uit en
ik legde de doorgevingen vervolgens vast in de computer.

Heftige boodschappen
Het lijkt simpel, maar het was niet altijd even gemakkelijk,
zeker in het begin niet. De vernieuwende boodschappen, die
wij voor de mensheid mochten ontvangen, kwamen vaak zo
heftig bij ons ‘binnen’ dat wij regelmatig na een kwartier al
moesten stoppen, omdat wij zo ‘geraakt’ waren. Soms lag ik
misselijk en hyperventilerend op de grond, doordat de openba-
ringen mij in een heftig verwerkingsproces met allerlei licha-
melijke verschijnselen brachten. In werkelijkheid kwamen wij
alle twee in een ingrijpend transformatieproces terecht, waarin
wij werden geconfronteerd met onze overtuigingen en aanna-
mes en ons ‘ongeloof’ die een werkelijk accepteren van de
Goddelijke Openbaringen in de weg stonden. Deze innerlijke
blokkades moesten eerst in onszelf worden opgeruimd, voord-
at we ons voor honderd procent voor de niet mis te verstane
boodschappen open konden stellen. Het was ook nogal wat,
dat we te horen kregen. Een korte opsomming: Maria Magda-
lena is altijd de partner van Jezus geweest, Maria maakt duide-
lijk dat zij het kind Jezus niet als maagd heeft ontvangen en
dat seksualiteit heilig is, de mens draagt de drie-eenheid Va-
der, Zoon en Heilige Geest in zichzelf, de mens is ook Godde-
lijk, de ware betekenis van de kruisiging, Jezus is niet voor
onze zonden gestorven en zonde bestaat niet!

Hoezo, zonde bestaat niet? Vroeg ik
mij af. Natuurlijk bestaat zonde wel.
Kijk maar naar al die oorlogen, al die
verkrachtingen, moorden, terreuracties
en al die manipulaties. Dat kan toch al-
lemaal niet zomaar. Bovendien voelde
ik mezelf ook een zondig wezen met al
mijn verkeerde gedachten, aannames en
handelingen. Ik deugde niet. Of toch in
essentie wel? Een dilemma waar ik
toch maar het beste Jezus zelf over aan
het woord kan laten. In Openbaring 20
uit ons boek zegt hij: “Het is belangrijk

voor de mensheid om te weten dat zonde, zoals mensen dit be-
grip interpreteren, niet bestaat. Wel is er bij jullie sprake van in-
nerlijke pijn die het gevolg is van jullie verblinding en ver-
vreemding van jullie ware aard. Het bewustzijn van velen is niet
afgestemd op het zijn van een Goddelijk wezen, het is afge-
stemd op de in jullie denken bestaande splitsing tussen het spiri-
tuele en het materiële. Wanneer mensen het spirituele en het
materiële niet met elkaar kunnen verenigen, ontstaat innerlijke
pijn en een onvervuld gevoel.”

Maria fysiek bevrucht en toch niet zondig
Wie ben ik om aan de woorden van Jezus te twijfelen, maar ik
heb toch altijd geleerd dat wij als zondige wezens geboren
worden. Door Maria als maagd heilig te verklaren was auto-
matisch elke vrouw die een kind baarde dat fysiek verwekt
was zondig, was elke man die haar beminde en bevruchtte een
zondaar en deugde elk kind – dat uit geslachtsgemeenschap
was geboren – niet. Zo ontstond in tweeduizend jaar christen-
dom en Europese beschaving na Jezus een aanname die de
mens bij voorbaat als zondig bestempelde. Maria zei hier zelf
over in Openbaring 11: “Via mijn beeld van moeder Maria
werd in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, een moederlijk
ideaalbeeld gepresenteerd dat in wezen niet van deze Aarde is.
Ik zou bevrucht zijn door de Heilige Geest, maar niet seksueel
met een man verbonden zijn geweest. Die aanname heeft een
bepaalde mate van eenzaamheid met zich meegebracht, het
vrouwelijke principe wordt namelijk als onrein beschouwd;
het mag er in wezen niet zijn. Alleen maar gedeeltelijk, name-
lijk als moederlijk aspect. Deze splitsing heeft weliswaar, in
termen van menselijke ontwikkeling en evolutie, een functie
gehad, maar nu is het tijd voor eenheid en integratie. Een
vrouw die zich in mij spiegelt, raakt nog steeds in verwarring.
Als zij moeder wil zijn, moet ze wel ‘onrein’ worden door zich
met een man te verbinden en dat maakt ook de man onrein.
Men voelt zich dan vaak op diep niveau schuldig over het ver-
wekken van een kind door middel van seksueel contact. Die
energie van schuld wordt echter tegelijkertijd aan het ongebo-
ren kind meegegeven. De aanname is dan: ‘Wij vrouwen deu-
gen niet en jij dus ook niet.’
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bekeken, waarbij ik kort een uitleg heb gegeven over onder
andere de betekenis van de zevenstraalskaarsen.

Andere onderwerpen binnen het overleg
Een ander onderwerp waarover uitgebreid met elkaar is ge-
sproken, is kanselruil en preken over en weer. Daar staat men
positief tegenover. Alleen is het op dit moment uitgesloten dat
iemand van ons van de OKK toestemming zou krijgen om in
haar kerk een preekbeurt te vervullen. Kanselruil - hieronder
verstaat men een hele dienst doen - is voor ons niet mogelijk,
maar een preekbeurt tijdens een dienst in onze kerk natuurlijk
wel. Tot nu toe is het er nog niet van gekomen, maar het idee
leeft nog steeds. Of, zoals Ds Florus Kruyne van de Remon-
strantse gemeente zei: “Dat zou pas echt grensverleggend
zijn.” Zelf lijkt het me een fantastische ervaring.

In ons overleg wordt regelmatig iets verteld over het wel
en wee van onze gemeenten, maar ook van onze kerkgenoot-
schappen. Zo heb ik ook verteld over de problematiek waar
wij tegen aanliepen met de internationale Kerk over de wij-
dingen voor vrouwen. Gezien de achtergronden van de ande-
ren was er grote waardering voor onze inzet en de uiteindelijke
stap die we hebben gezet. In het overleg kwam van de zijde
van de OKK naar voren dat binnen de Unie van Utrecht het-
zelfde probleem leeft. Zoals bekend heeft een aantal leden van
de Unie vrouwen toegelaten tot het priesterambt (o.a. in Ne-
derland). Uiteindelijk heeft het geschil ertoe geleid dat de
Poolse Nationale Kerk in de VS uit de Unie van Utrecht is ge-
treden, omdat zij zich niet kon verenigen met het standpunt
van die andere leden.

Tijdens onze overleggen is naast de hiervoor al besproken
onderwerpen een uiteenlopend aantal onderwerpen aan de
orde geweest, bijvoorbeeld: contacten met migrantenkerken,
contacten met moslims, oorlogsdreiging met Irak, gezamenlij-
ke kerstviering, gevangeniskerkdiensten. Er wordt onderscheid
gemaakt in de Griekse, Roemeense en Joegoslavische ortho-
doxie. In de binnenstad van Utrecht zijn er twee migrantenker-
ken, een Griekse en een Servische groep. Verder is er een
Ethiopische groep. De Serven houden hun diensten in de kerk
van de OKK. De groep bestaat uit 50 tot 60 jonge, goed ge-
ïntegreerde mensen. Deze groepen willen graag contacten om
uit hun isolement te komen. Ze zijn wel echt orthodox (verge-
lijkbaar met de Gereformeerde Bond). De Buurkerken hebben
zich bereid verklaard om vertegenwoordigers van deze Kerken
in hun midden uit te nodigen. Vanwege de reeds bestaande
contacten met de OKK, zijn bij monde van priester Jaap
Spaans de Serven daarvoor uitgenodigd. Tot nu toe hebben ze
geen gebruik gemaakt van die uitnodiging.

Ook Kerk zijn in de samenleving
Tijdens de bijeenkomst van de Buurkerken in oktober 2004
heeft Ds Arjan Noordhoek van de Baptistengemeente “Silo”
op boeiende wijze iets verteld over zijn werk in het gevang-
enispastoraat. Hij doet dit werk al vele jaren. Hij ziet een be-
langrijke rol weggelegd voor de Kerken, namelijk in de terug-
keer van gedetineerden naar de samenleving. Daarvoor is het
belangrijk dat vrijwilligers uit verschillende kerken zich opge-
ven om met een zekere regelmaat naar gevangeniskerkdien-
sten te komen en contact te hebben met gedetineerden. Hun
ervaringen kunnen ze dan meenemen naar hun eigen Kerk om
daarover te praten met andere gemeenteleden. Vanuit de ker-

ken is de Stichting Exodus Nederland (SEN) ontstaan. SEN
biedt (ex-)gedetineerden begeleiding bij hun terugkeer in de
maatschappij, met een programma dat is opgebouwd rond de
thema’s wonen, werken, relaties en zingeving. Bij SEN zijn 10
Exodushuizen aangesloten, waaronder een in Utrecht. Arjan
Noordhoek is nauw betrokken bij het huis in Utrecht. Met een
zekere regelmaat worden bewoners van dit huis uitgenodigd
voor een maaltijd bij de Baptistengemeente. Voorafgaand aan
ons overleg in oktober, was er ook zo’n maaltijd. Theo en ik
waren daarvoor uitgenodigd. Jammer genoeg waren we beiden
zo vroeg niet in staat aanwezig te zijn. Wel hebben we nog net
het eind van de maaltijd (“het toetje”) meegemaakt en iets van
de sfeer kunnen proeven.

Toekomst
Het Buurkerkenoverleg Utrecht Centrum bestaat nu 3 jaar.
Daardoor heeft onze Kerk wat meer bekendheid gekregen in
Utrecht. Dit resulteert in meer informatie over allerlei activi-
teiten, verzoeken om medewerking via de post, maar bijvoor-
beeld ook in een uitnodiging om deel te nemen aan een
pastoresoverleg Binnenstad Utrecht. Alle deelnemers zijn heel
positief over de onderlinge contacten en over wat tot nu toe sa-
men is ondernomen. Zowel Theo als ik hebben er een goed ge-
voel bij. Waar het uiteindelijk toe zal leiden, is niet duidelijk.
Zolang het gevoel goed is, willen we graag blijven bijdragen
aan dit overleg.

Frank Kouwe is de eerstaanwezend priester in de kerkgemeente

Utrecht, waarin ook Theo Mensink als priester werkzaam is.

* * *
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Landschap in landschap

Textielschilderij van Madelon van Oyen de La Rive Box



Buurkerken Utrecht Centrum

Frank Kouwe en Theo Mensink

In de herfst van 2001 nam de Baptistengemeente “Silo” het
initiatief een aantal kleinere Kerken in het centrum van
Utrecht uit te nodigen voor een ontmoeting. Deze vond plaats
op 14 november 2001. Vertegenwoordigers van de Baptisten-,
Doopsgezinde-, de Leeuwenbergh- (is een samenvoeging van
NPB en vrijzinnig Hervormde Kringen), Remonstrantse- en
Vrij-Katholieke gemeente waren aanwezig. De Oud-Katholie-
ke gemeente, wel geïnteresseerd, kon niet aanwezig zijn. Van
onze Kerk waren Theo Mensink en Frank Kouwe aanwezig.

Onverwachte belangstelling voor elkaar
Zonder enige verwachting, erg nieuwsgierig en met een open in-
stelling zijn we naar die bijeenkomst gegaan. Voor ons was het
ook bijzonder, omdat de Baptistengemeente in de Herenstraat al
vele jaren onze “overbuur” is. Contacten zijn er nooit geweest. Je
zag elkaar op zondagochtend wel ter kerke gaan, ieder door zijn
eigen deur, maar daar bleef het bij. Wat mij duidelijk is bijgeble-
ven van die eerste avond, is vriendelijkheid, warmte, openheid en
serieuze belangstelling voor elkaar. Een zevental punten voor
verder contact en /of samenwerking werd besproken. Al gauw
bleek, dat men graag verder wilde gaan met elkaar. Daarvoor
werden drie punten gekozen: parkeerproblematiek binnenstad,
gezamenlijk avondgebed en wederzijds informatie uitwisselen en
het in de kerk neerleggen van de gemeentebladen. Besloten werd
op 6 februari 2002 elkaar weer te ontmoeten bij de Vrij-Katholie-
ke gemeente “aan de overkant”.

Nu drie jaar later, kunnen de zes Buurkerken terugkijken
op inmiddels twaalf “officiële” overlegbijeenkomsten en zes
gezamenlijke avondgebedsdiensten. De Leeuwenberghge-
meente is inmiddels opgegaan in de Remonstrantse Gemeente
Utrecht (RGU), omdat de levensvatbaarheid achteruit ging
door vergrijzing. In de zomer van 2004 is – na enige tijd als
agendalid mee te hebben gedaan – de Evangelisch Lutherse
gemeente toegetreden tot het overleg.

Bezoeken van elkaars diensten
Om elkaar nader te leren kennen, werd afgesproken om op een
bepaalde zondag elkaars diensten te bezoeken. Onze gemeente
opende als eerste de rij op 26 april 2002. Het bezoek aan elkaars
diensten viel wat tegen. Daarom werd besloten in het najaar
2002 te starten met een reeks van zes lezingen, waarin iedere
gemeente zich aan de anderen presenteerde. Deze lezingen –
ook aangekondigd in de plaatselijke bladen – werden redelijk
goed bezocht. Onze Kerk was in november 2003 als laatste aan
de beurt. Theo Mensink en ik hebben dat samen verzorgd. De
bijeenkomst werd gehouden in de kapel, en de kaarsen op het
altaar brandden. Er ontstond een zeer geanimeerd gesprek. Een
mooie reactie was, dat men het waardeerde dat wij in onze inlei-
dingen, antwoorden en toelichtingen ook onze persoonlijke be-
leving lieten doorklinken. Een van de predikanten vertelde later,
dat hij zeer getroffen was door de openheid waarmee wij spra-
ken over de engelen en de samenwerking daarmee. In zijn Kerk

leeft dat niet. Zelf heeft hij wel de ervaring van de aanwezig-
heid van engelen in zijn kerk gehad.

Dit najaar is een nieuwe reeks bijeenkomsten gestart met
als onderwerp liturgie en kerkmuziek.

In de onderlinge contacten is warmte, openheid en respect
vanaf het begin aanwezig geweest. Op zich niet vreemd, als je
weet dat juist ook in deze Kerken de individuele vrijheid in ge-
loofsopvattingen en – belijdenis een groot goed is. Aardig is,
dat een van de deelneemsters aan het overleg – Judith Fournier
– getrouwd is met een neef van wijlen onze bisschop Mgr.
Fournier (Nederlands-Indië). Een aardig verhaal werd verteld
door priester Jaap Spaans van de OKK, toen we een bijeen-
komst hadden in de Geertekerk van de RGU: één van zijn
voorvaderen had in de 16e eeuw meegedaan aan de beelden-
storm in de Geertekerk.

Bijzondere avonddiensten
Voordat we besloten avonddiensten te starten, hadden we eerst
het idee opgevat om voorafgaand aan onze bijeenkomsten sa-
men naar het woensdagavondgebed te gaan in de Domkerk.
De eerste keer werd als positief ervaren, maar de tweede keer
had iedereen zich erg gestoord aan de politiek geladen gebe-
den. De beslissing om naar een eigen avondgebed te streven
was toen snel genomen.

Ze worden als een groot succes ervaren. Niet alleen door
het aantal deelnemers (30-40), maar vooral ook door het sa-
men Kerk zijn. Een samenzijn waarin verschillen wegvallen en
er een ervaring is van eenheid. Een heel verrijkende ervaring.

De avonddiensten worden op 3 vaste momenten in het jaar
gehouden:
1. januari, tijdens de week van het gebed voor de

eenheid van de christenen;
2. juni, rondom het zomerpunt;
3. september, tijdens de vredesweek.

De avondgebeden worden door een kleine groep voorbe-
reid. Zowel Theo als ik zijn daar verschillende keren bij be-
trokken geweest en hebben dat als zeer bijzonder ervaren. Tot
nu toe is er voor gekozen om te werken met twee voorgangers.
Theo is een keer voorgegaan met priester Jaap Spaans van de
OKK. Ik zelf ben tweemaal voorgegaan: met Ds Renata Bar-
nard van de Doopsgezinde gemeente en Corrie van Egmond,
pastoraal werker bij de Leeuwenberghgemeente. Zowel Theo
als ik hebben daarbij een keer een overweging uitgesproken.
Voor ons een vanzelfsprekendheid, maar voor anderen niet,
omdat men niet gewend is aan een overweging in een avond-
dienst. Nu er meerdere keren een overweging is geweest
neemt de waardering ervoor toe. Tijdens het eerste avondge-
bed, in januari 2003, hebben we in een kring licht doorgege-
ven en de kaarsen daarna in het midden neergezet. Na afloop
zijn we in optocht met die brandende kaarsen door de donkere
avond van de Leeuwenberghkerk naar onze kerk in de Heren-
straat gelopen: ten teken dat we ons licht uitdragen in de
wereld. Na een kopje koffie hebben enkele mensen onze kapel
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Lange tijd werd seksualiteit als zonde, als onrein bestempeld.
Maar is dat nu wel zo? Als wij het woord zonde vertalen met
verwarring, eenzaamheid, pijn, onvervuld zijn, kunnen we een
andere dimensie aan dit begrip ontdekken. Want de eenwor-
ding tussen man en vrouw die zich op fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel niveau manifesteert, kan juist bij uitstek
een bron van gelukzaligheid zijn. Toch kunnen mensen ook
tijdens het naar elkaar toe groeien diepe pijn en ellende erva-
ren. Maar als mensen een verbinding aangaan met liefde voor
elkaar en ook liefde voor jezelf, waarin de liefde als basis
dient voor de liefde voor elkaar, dan kan deze relatie een bron
van vervulling, liefde, geluk en inspiratie voor henzelf en voor
de ander zijn. Men voelt zich in zijn hart vervuld en vanuit
deze vervulling beweegt men zich in de relatie om een dieper
niveau van eenheid te ervaren.

“Als jullie niet in harmonie met jezelf zijn en jullie gaan de
relatie zo op een afhankelijke wijze in om uiteindelijk vervul-
ling bij de ander te vinden, dan vergroten jullie die innerlijke
pijn; hier zouden jullie kunnen spreken van ‘zonde’! Dit zeg ik
zonder ook maar een zweem van beschuldiging, maar met be-
grip en mededogen. Het zou kunnen dat je deze pijn nodig
hebt om naar jezelf terug te kunnen komen, zoals vaak het ge-
val is. Als er overigens gezegd wordt dat Jezus zonder ‘zonde’
verwekt werd, zogenaamd onbevlekt ontvangen is, wordt ei-
genlijk bedoeld dat mijn relatie met Jozef door onvoorwaarde-
lijke liefde bepaald werd en dat daarin persoonlijke belangen
geen rol speelden.”

Eva gaf het goede voorbeeld
In Openbaring 11 noemt Maria seksualiteit zelfs heilig en in
de nieuwe Openbaringen die Gabriela en ik momenteel aan het
‘baren’ zijn voor Deel II van ‘Over de Goddelijkheid van de
Mens’ worden zelfs de menselijke geslachtsdelen gerehabili-
teerd en heilig verklaard. Dan kunnen wij mensen toch moei-
lijk meer uit zonde geboren zijn. Maar hoe zit het dan met de
zondeval? Eva plukt de appel uit de boom en sleept de man en
de hele mensheid mee in een zogenaamde verderfelijke zondi-
ge val op Aarde. Vanaf het begin van de mens in deze wereld
kleeft er dan al weer ‘niet deugen’ aan de mens. Althans zo is
het Oude Testament altijd aan ons uitgelegd. Maar inmiddels
weten we beter. Het verhaal van Adam en Eva in het Paradijs
symboliseert in werkelijkheid de eerste mensen die op Aarde
geïncarneerd waren en hun paradijselijke ‘state of mind’, hun
zuivere bewustzijn, los lieten om het leven op Aarde in alle as-
pecten te onderzoeken. Niet om verderfelijk te worden, maar
om door de Aardse dualiteit heen een geweldig groeiproces
door te maken. Het was simpelweg zo bedoeld. Niets is toeval.
Ik zeg dan ook altijd dat de mannen de vrouwen wel heel
dankbaar mogen zijn, want het was toch maar Eva die door de
appel te plukken het menselijke leven op Aarde, met al zijn
wonderbaarlijke ontwikkelingsprocessen, in gang heeft gezet
om de groei van de zielen in evolutionaire zin een geweldige
impuls te geven. Dat in dat opzicht goed en kwaad ‘one of a
kind’ zijn, wordt nog eens extra duidelijk door het feit dat de
appel werd geplukt van ‘de boom van kennis van goed en
kwaad’. Met andere woorden: goed en kwaad maken onder-
deel uit van die een en dezelfde Goddelijke boom die stevig in
het Aardse geworteld is, goed en kwaad horen bij elkaar. Het
Goddelijke is niet alleen maar goed, maar omvat ook alle zo-
genaamde ‘slechte’ aspecten van de schepping. Een haai die

door God geschapen is, kan toch niet alleen maar slecht zijn?
Jezus over ‘goed en kwaad’: “De dualiteit van ‘goed en
kwaad’ kan heel relatief zijn. Soms is niet altijd even duidelijk
wat goed en wat kwaad is. Dat is in de menselijke optiek vaak
een kwestie van persoonlijke interpretatie. Wat voor de één
goed is, kan in de ogen van een ander helemaal fout zijn. Zo
zijn er individuele en collectieve ‘zoektochten’ van de mens
op Aarde, die grove vormen hebben aangenomen en als ‘ver-
boden’ worden aangemerkt in de Tien Geboden, maar de men-
sen hebben deze ervaringen nog nodig of denken ze nodig te
hebben om door ‘schade en schande’ wijs te worden. Mensen
negeren soms, bewust of onbewust, de Goddelijke adviezen en
willen experimenteren en ervaren, om het goede en het kwade
in zichzelf te leren onderscheiden; om zo het kwade in zichzelf
niet te ontkennen, het juist te erkennen, het een plaats te ge-
ven, om er bewust mee om te gaan teneinde het te kunnen
transformeren en het te overstijgen.

Om de menselijke dualiteit te onderzoeken wijs ik ook op
andere vormen van schade of vervreemding die jullie merk-
waardigerwijs wel vaak acceptabel vinden en als ‘goed’ be-
schouwen, maar die ook pijn met zich meebrengen, zoals het
slachten van dieren, het financieel en politiek onderdrukken
van landen, het speculeren en manipuleren met geld, het dis-
crimineren van minderheden, het verwoesten van de natuur,
oorlog voeren, et cetera, et cetera. Wat zijn voor jullie de crite-
ria voor ‘goed’ en voor ‘kwaad’? Wanneer jullie jezelf en an-
deren pijn doen, kwetsen jullie je hart en dat van de anderen.
En dat nu is een geheel andere interpretatie van het woord
‘zonde’. Er is nog iets boven goed en kwaad dat met liefde,
mededogen en eerlijkheid te maken heeft. Het je bewust wor-
den dat je zowel goed als kwaad in jezelf draagt, brengt je tot
mededogen en vergeving. Het is voor de menselijke transfor-
matie dan ook essentieel, dat de mens inzicht krijgt in het fe-
nomeen dualiteit. Wanneer je wakker bent, bevind je jezelf in
een bepaalde bewustzijnstoestand. Deze toestand wordt het
meest expliciet door al je ervaringen te splitsen in twee polen,
twee extremen; dit kan dualiteit genoemd worden. De sterkste
polarisatie komt naar voren in situaties die je als ‘gewenst’ en
‘ongewenst’ labelt. Die kwalificaties corresponderen met je
idee van ‘goed’ en ‘kwaad’. Je basishouding en manier van
denken zijn, dat je je leven inricht naar wat je als gewenst en
goed ziet en je afkeert van wat je als ongewenst en kwaad be-
schouwt. Dit is het niveau van bewustzijn waar de persoonlijk-
heid op functioneert. De ziel functioneert echter in een hogere
bewustzijnstoestand waar geen goed en kwaad als uitersten be-
staan. Het willen integreren van de ervaring van goed en
kwaad stimuleert je tot een hoger bewustzijnsniveau en brengt
je ertoe om je met je ziel af te stemmen en op een dieper ni-
veau te begrijpen wie je bent. Als je jezelf in je leven constant
tussen twee polen beweegt en de zaken vaak als zwart-wit ziet,
is het meestal moeilijk om ongewenste ervaringen te begrijpen
en uit te werken. Op een bepaald moment tijdens je evolutie
zul je echter tot een ander inzicht komen en jezelf van de illu-
sie van duaal denken bevrijden om een meer relativerend mens
te worden die eenheidsbewustzijn ervaart.”

Jezus niet voor onze zonden gestorven
Maar is Jezus dan niet voor onze zonden gestorven, vraagt u
zich af? Jezus wederom: “Voor mij was de kruisiging een in-
wijding, een totale overgave aan God, aan het Goddelijke. Ik
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moest alles loslaten. Dat heb ik in Getsemane gedaan. Daarna
was ik er klaar voor. Bij elke stap op de kruisweg liet ik weer
een deel van mijn ego los en voor het moment van mijn dood
had ik mij volledig overgegeven aan God. De agressie van de
soldaten en het volk symboliseert de angst en agressie die alle
mensen op hun eigen hart richten. De kruisiging is dan ook
een spiegel van een innerlijk proces dat in jullie eigen bewust-
zijn plaatsvindt; jullie stellen je te weer tegen je eigen essentie,
liefde en kracht. Jullie kruisigen jezelf dagelijks door de inner-
lijke pijnen die jullie jezelf aandoen. De totale overgave aan je
eigen hart en Goddelijkheid is de oplossing voor deze pijnen.

Ik hing een dag aan het kruis, maar jullie doen dat in feite
jullie hele leven lang, totdat jullie jezelf vergeven en jullie ei-
gen Goddelijke essentie en manifestatie accepteren. Ik ben niet
degene die jullie moet vergeven, dat moeten jullie zelf doen.
Jullie kunnen jezelf vergeven en daarbij wil ik jullie graag on-
dersteunen en de weg wijzen. Maar de vergeving moet vanuit
jullie eigen hart komen. Het zijn de beschuldigingen aan jullie
eigen adres die maken dat jullie in pijn, angst, agressie en
schuld leven. Schuld vormt een zware sluier die over de Aarde
hangt. Bevrijd jezelf en de Aarde door jezelf je ‘fouten’ te ver-
geven en vanuit je hart te gaan leven.

Mijn sterven voor het dragen van de menselijke ‘zonden’
is dan ook ten onrechte een met schuld geladen menselijke in-
terpretatie van een groot kosmisch gebeuren dat een andere
bedoeling had. Het was een inwijding van de mensen, van de
Aarde en van mijzelf als drager van de Christusenergie, de on-
voorwaardelijke liefde. Deze Goddelijke essentie is ook altijd
al in jullie aanwezig geweest, maar jullie konden er door jullie
daling in bewustzijn geen contact meer mee maken.”

De universiteit van het leven
Maria en Jezus hebben ons duidelijk gemaakt dat zonden niet
bestaan. We komen als geïncarneerde mensen diverse malen in
verschillende levens op Aarde om alle menselijke aspecten
van het leven te doorleven. Wij willen de universiteit van het
leven helemaal afmaken. We willen geliefd en gehaat zijn, we
willen de baas en de slaaf zijn, we willen vernederd worden en
extreem populair zijn, we willen terrorist en autoriteit zijn, we
willen slachtoffer en dader zijn. Om alles in het Aardse te kun-
nen ervaren, maken we in menselijk opzicht ‘fouten’, maar in
spiritueel opzicht bestaan alleen maar waardevolle ervaringen
en leermomenten. Alleen door boven goed en kwaad te gaan
staan, mededogen te voelen en ons zelf te vergeven, transfor-
meren we onze zogenaamde ‘zonden’ in liefdevolle handeling-
en en gebeurtenissen die we nodig hebben (gehad) om het
evolutionair groeiproces op Aarde als ziel te kunnen vervol-
maken. Zijn we klaar met de menselijke illusies in de materie
en hebben we deze niet meer nodig om te groeien, dan zijn we
uiteindelijk – na vele incarnaties – ook klaar met onze ‘reizen’
op Aarde en ligt er een nieuwe universele uitdaging voor ons
als zielen in het verschiet.

Reint Gaastra is journalist/ publicist. Hij schreef samen met zijn

echtgenote, het medium Gabriela Gaastra-Levin, het boek

‘Over de Goddelijkheid van de Mens –

Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena’

(ISBN 9080747815 – Uitgeverij Follow Your Heart, Apeldoorn)

(www.openbaringen.com)

* * *

Maria

Textielschilderij van

Madelon van Oyen de La Rive Box
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dat het één, namelijk Almere, goed is maar het andere,
Amsterdam, ook’.

Almere is nu een stad van 180.000 inwoners. Peter Baaij
werkt bij de gemeente. Hij is managementadviseur en houdt zich
bezig met personeelszaken ten behoeve van de 1800 ambtenaren
die daar werken. Daar gebeurt natuurlijk wel eens wat. Er moet
veel geïnvesteerd worden in personeelsontwikkeling en in het
idee om samen met veel mensen iets op te bouwen.

Peter is ervan overtuigd, dat zijn spirituele ontwikkeling
hem helpt in het oplossen van problemen in de intermenselijke
sfeer. ‘Je praat er natuurlijk niet over, maar je religieuze instel-
ling helpt je wel om mensen de weg te laten zoeken in hun
persoonlijke leven en hen te helpen keuzes te maken. Inzicht
krijgen, communicatie vorm geven, bemiddelen in conflicten,
het is eigenlijk allemaal geestelijk werk. Toch neem ik de pro-
blemen in mijn werksituatie niet mee naar huis. Om vijf uur
gaat bij wijze van spreken een knop om, afgezien van mis-
schien wat voorbereidingen voor zaken die in de komende da-
gen geregeld moeten worden. Maar als ik thuis ben, is er mijn
gezin en is er natuurlijk de Kerk’.

De kerk als Tempel, spreekt je dat aan?

Peter Baaij is sinds ongeveer een jaar ook eerstaanwezend
priester in Den Haag. Hij zegt: ‘Ik was vandaag blij met de
herdenking van de kerkwijding in de St. Albanuskerk in Den
Haag. Het bouwproces van die geestelijke tempel in Den Haag
is volop aan de gang. We hebben een proces van opbouw. Dat
valt niet altijd mee. We moeten soms moeilijke keuzes maken
en besluiten nemen. Maar vandaag, zo’n kerkwijding met de
ommegang plaatst een kerkgemeente weer bij de oorsprong.
Het geeft vertrouwen. We weten dat het goed is waar wij mee
bezig zijn. Weet je, een kerkgebouw is de afspiegeling van de
mensen, wij immers zijn ook Tempels waarin het goddelijke is
gehuisvest. De Haagse kerkgemeente is kleiner geworden in
de afgelopen tijd. Het is natuurlijk goed, wanneer je met een
grote groep mensen in zo’n dienst bent, maar in de Haagse
kerk is zoveel toewijding bij degenen die wél komen en zich
in dienst stellen van het werk, dat we samen met veel vertrou-
wen verder kunnen gaan.’

Enthousiast spreekt hij verder over de concerten die wor-
den georganiseerd in de Sint Gabriëlskerk aan de Amsterdam-
se Deurloostraat. Hij kwam er achter dat in deze wijk veel
muzikanten wonen. ‘Wij werden benaderd om een soort wijk-
concert te organiseren. Dat is nu twee keer gebeurd. Er waren
ongeveer 200 mensen. Je moet wel voorzichtig te werk gaan,
want voor je het weet staan er mensen klaar om er een spekta-
keltheater van te maken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en
dat zal het ook niet worden’.

Gelooft hij in de toekomst van de

Nederlandse Vrij-Katholieke Kerk?

Hij is ervan overtuigd, dat voor de Vrij-Katholieke Kerk in
Nederland een toekomst is weggelegd. Wereldwijd bestaat de
VKK bijna honderd jaar. Zij bevindt zich op een draaipunt in
ontwikkelingen.

‘De bewoordingen in de liturgie zijn voornamelijk gericht
op de vorm, deze zouden nog meer afgestemd kunnen worden
op de geestelijke wereld. Met alle leden in Nederland, en ho-
pelijk ook met Vrij-Katholieken buiten onze landsgrenzen,
willen wij gaan werken aan een sterke bewustwording van

onze plaats in de christelijke wereld. Die speciale plaats die
wij innemen, moeten wij behouden, maar ook versterken en er
nieuwe inhoud aan geven. In dat proces van transformatie be-
vinden wij ons nu. We merken het aan het nieuwe elan in de
kerkgemeenten, aan de ideeën die leven in de besturen, in de
Clericale Synode en in het Episcopaat’.

Van het Episcopaat gaat Peter Baaij in de zomer van 2005
deel uitmaken. Begin 2004 werd hem door bisschop Tom
Degenaars en bisschop Frank den Outer de vraag gesteld of hij
tot het bisschopsambt zou willen toetreden. Hij moest daar een
tijdje over nadenken. Vanaf zijn achttiende jaar is Peter Baaij
al werkzaam in het hoogkoor van de Vrij-Katholieke Kerk. In
1983 werd hij tot priester gewijd. Hij is eerstaanwezend pries-
ter in Amsterdam en Den Haag, heeft een belangrijke organi-
serende rol gespeeld in tal van evenementen, zoals kerkcon-
gressen. Hij was voorzitter van de Clericale Synode en heeft
namens deze Synode deelgenomen aan de activiteiten tijdens
enkele bijeenkomsten van de Bisschoppensynode, onder meer
te Sydney, in Australië, en in Engeland. Nadien werd hij be-
noemd tot vicaris-generaal voor de Vrij-Katholieke Kerk in
Nederland. Kortom: Peter Baaij kon wel inschatten wat hem,
als hij bisschop zou worden, te wachten zou staan.

‘Kort voor het congres in 2004 heb ik aan bisschop Tom en
bisschop Frank gezegd, dat ik dit zou aanvaarden. Maar we
hebben tot ná het congres gewacht om het bekend te maken. In
tegenstelling tot wat vroeger gebruikelijk was, zijn álle kerkle-
den geïnformeerd over deze keuze en hebben zij hun adhesie
kunnen betuigen. Dat is gelukkig ook in overgrote meerder-
heid gebeurd. Voor mij persoonlijk betekent dit heel veel. Het
is goed om de steun van zovelen te hebben, als je bis-
schop-elect bent. Ook nu ondervind ik het: vertrouwen krijgen
is vertrouwen uitdragen. In elkaar en in het werk dat wij sa-
men op ons nemen’.||

Mens in beweging.

Textielschilderij van Madelon van Oyen de La Rive Box
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Peter O. Baaij wordt de nieuwe bisschop

Een interview met de bisschop-elect:

‘Ik heb veel geleerd van de geschiedenis van de Katharen’

In de zomer van 2004 maakten Peter
en Gerda Baaij een tocht langs het Ka-
tharenpad in Zuid-Frankrijk. Het was
voor priester Baaij en zijn vrouw een
beslissende periode. Kort voor zij ver-
trokken uit hun woonplaats Almere,
was het bericht gekomen dat de voor-
dracht van Peter voor het bisschops-
ambt van de Vrij-Katholieke Kerk in
Nederland was goedgekeurd. De Bis-
schoppen, leden van de Clericale Syno-
de en kerkleden in het land hadden in
grote meerderheid met deze voordracht
ingestemd. De consecratie van Peter tot
bisschop is op Tweede Pinksterdag van
2005. Hij is dan 50 jaar. Nieuwe tijden, nieuwe taken.

Voor Reflectie zet Peter uiteen wat die tocht in Frankrijk
voor hem en zijn vrouw betekende.

Energie opdoen voor ons volgende pad
Binnen in de berg kun je zien dat het rotsgewelf laag boven je
hoofd is gevormd in de ijstijd. Wie door de smalle gangen
loopt over ongelijke bodem en van tijd tot tijd de nauwe pas-
sagepunten passeert, verliest alle gevoel van tijd en ruimte.

Maar dan openen de wanden zich als ‘t ware! Het kleine
groepje mensen bevindt zich plotseling in een reusachtige
zaal. Als je je stem verheft en zingt, klinkt het als in een basi-
liek. Eeuwen geleden vonden mensen die vervolgd werden
vanwege de zuiverheid van hun geloofsleven hier hun schuil-
plaats, die tevens hun geestelijk onderkomen zou worden.

Montségur is al sinds de Middeleeuwen het centrum van
spirituele verdieping. Priester Peter Baaij en Gerda volgden
het Katharenpad in Zuid -Frankrijk ‘om’, zoals zij het noemen
‘energie op te doen voor ons volgende pad’. De intense erva-
ring die hij op dat vroege ochtenduur had in die grotzaal van
Lombrives, dichtbij Montségur, zal hij nooit vergeten.

‘Het zal er wel mee te maken hebben, dat het in een voor
ons beslissende fase plaatsvond. Een periode die vooraf gaat aan
de consecratie tot bisschop’, zegt Peter Baaij. ‘Eigenlijk zou ik
iedereen willen aanraden dat Katharenpad eens te lopen. De een
ziet het als een inwijding, de ander als een pelgrimstocht. Weer
iemand anders denkt aan een onderdompe- ling in spiritualiteit.
En je beseft natuurlijk dat in die zaal mensen bijeen kwamen uit
angst voor hun vervolgers. Zelfs in de tweede wereldoorlog was
dit nog een schuilplaats tegen oorlogsgeweld’.

Peter en Gerda Baaij ervoeren het verblijf in die ondergrondse,
reusachtige ruimte vooral als een bevrijding. Hij kon in alle
vrijheid ‘ja ‘zeggen tegen het appél dat op hem werd gedaan.
Het bisschopsambt kan hij op zich nemen in vrijheid. Maar

tegelijkertijd was hij zich ervan
bewust dat, zonder dat een mens het
zelf weet, de dingen voorbestemd zijn.

En dat na zo’n periode van verdriet

en narigheid in de Kerk...

‘Dat mag vreemd klinken en voor
mijzelf is het ook moeilijk te begrijpen.
Ik beken eerlijk, dat er anderhalf jaar
geleden soms momenten zijn geweest
dat ik echt uit de Kerk wilde stappen.
Alles wat er om ons heen gebeurde, dat
paste toch niet bij ons... Daar kun je
toch geen vorm aan geven? Maar een-
maal daar in Frankrijk dacht ik eraan

dat ook die Katharen door heel veel moeilijkheden en pijn moeten
zijn gegaan. Toch konden zij trouw blijven aan hun keuzen. Zij
waren bereid grote offers te brengen. Hun geschiedenis is niet
vergeten, omdat ook wij er in onze tijd van kunnen leren. In elk
geval heb ik zelf veel geleerd, zowel van de ervaringen in die om-
geving van Frankrijk als van hun geschiedenis. Het zijn pijnpun-
ten die gelijktijdig lessen voor de toekomst inhouden. Ik denk dat
wij in onze Nederlandse Vrij-Katholieke Kerk zó met de recente
gebeurtenissen moeten omgaan’.

De geschiedenis van de Katharen is er niet louter een van
geweld, verdriet en vervolging. Hun verhalen inspireren ook
tot meditatie en kunst. Er worden concerten gegeven in die
grotzaal. De route door bossen, langs bergpassen en burchten
en in de volmaakte stilte stemt tot nadenken, terwijl men er
zich ook kan losmaken van aardse zorgen en gezwoeg. Gerda
en Peter Baaij waren al eens in die streek, maar nu hebben ze
ook echt een groot deel van de tocht gelopen. ‘Er zijn eigen-
lijk twee routes’, zegt Peter. ‘Eén gaat naar Perpignan, de an-
der door de Pyreneeën naar Spanje. Ik kan het iedereen
aanraden daar eens heen te gaan’.

Is de geschiedenis van het Katharenvolk niet belastend, als

het gaat om het opdoen van energie?

Peter: ‘Het is ermee als met alle gebieden. Neem een grote
stad als Amsterdam. Ik ben er geboren en heb er mijn jeugd
doorgebracht. Nu wonen Gerda en ik ruim twintig jaar in
Almere. Weet je dat de energie in Almere heel sterk en puur
is? Dat komt volgens mij, omdat de bodem vroeger zee is ge-
weest. Er is niets belastends in die grond. Maar aan de andere
kant heeft Almere geen eeuwenoude geschiedenis met al het
wel en wee, en ook geen echt middelpunt. Amsterdam heeft
een rijke en mooie historie, maar de geschiedenis van eeuwen
zit er als het ware in gebakken. Ik ben en blijf een Amsterdam-
mer en ik houd van die stad. Ben al twintig jaar eerstaanwe-
zend priester van onze Amsterdamse kerkgemeente. Zo zie je
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Voorwoord van het boek “Kosmische Visie…” van Ervin Laszlo

Juriaan Kamp

Onlangs verscheen het boek Kosmische visie van Ervin
Laszlo. Een intrigerend boek, waaraan in Reflectie aandacht
zal worden besteed. Met toestemming van uitgeverij Ankh-
Hermes nemen wij het voorwoord over. In het volgend num-
mer zullen wij een hoofdstuk uit dit boek publiceren. Hier het
voorwoord van Juriaan Kamp, hoofdredacteur van Ode.

Dit boek verschijnt in een tijd waarin de wereld in hoog tempo
mondialiseert. Steeds meer vliegtuigen verbinden de continenten,
terwijl internet een wereldwijd informatienetwerk creëert. Het
proces van mondialisering biedt de wereld een unieke kans op
eenwording, op het overbruggen van tegenstellingen, op meer
vrede. Ondanks dat veelbelovende perspectief valt het resultaat
vooralsnog tegen. De ontmoeting van culturen brengt pijnlijke
verschillen aan het licht. En het lijkt erop dat die verschillen de
wereld eerder meer onveiligheid brengen dan meer vrede.

De ontmoeting met ‘de ander’ brengt de moderne mens in
verwarring. Hij voelt zich zowel aangetrokken als bedreigd.
Ondernemingen ‘veroveren’ nieuwe markten, op zoek naar
meer winst, in de vaste overtuiging dat hun succes ten koste
van hun concurrenten moet gaan. De wereldhandel floreert,
maar van echte samenwerking is geen sprake: iedere handelaar
is vooral op zoek naar zijn eigen gewin. Dezelfde sfeer ken-
merkt de relatie tussen mens en natuur. Ieder voor zich, is de
dominante – westerse – visie op het bestaan. Er bestaan andere
visies. Zogenoemde primitieve volkeren laten zien dat er ook
een levensvisie bestaat die gefundeerd is op wezenlijke samen-
werking en verbondenheid. De Ubuntu-filosofie van de Nguni
uit Zuid-Afrika is een mooi voorbeeld. Ubuntu leert dat ‘jouw
pijn, mijn pijn’ is, ‘jouw rijkdom, mijn rijkdom’ en ‘jouw red-
ding, mijn redding’.

Het Westen is – grotendeels door toedoen van de weten-
schap – van dit pad van gezamenlijkheid en verbondenheid af-
gedwaald. Newton, Darwin, Freud en anderen hebben ons
wereldbeeld drastisch veranderd. In het mechanistische uni-
versum ging het om de survival of the fittest en om het indivi-
duele geluk. Die overtuiging zette ‘de ander’ buiten spel.

Nieuwe ontdekkingen in de wetenschap wijzen er echter
op dat Newton en consorten niet het definitieve gelijk aan hun
zijde hadden. Het universum bestaat niet alleen uit losse ele-
menten en in het samenspel van mens en natuur is duidelijk
méér aan de hand dan alleen de overlevingsstrijd die Darwin
waarnam. Over die ontdekkingen gaat dit boek. Ervin Laszlo
neemt de lezer mee langs de – dikwijls adembenemende –
voorbeelden van samenwerking en samenhang in de fysica, in
de biologie en in het ontluikende bewustzijnsonderzoek. Hij
laat zien dat het eigenlijk onmogelijk is dat ons leven ‘zomaar’
uit toeval en willekeur is ontstaan. En hij biedt de visie van het
alles verbindende informatieveld of ‘A-veld’ als een verkla-
ring voor de verschijnselen die niet passen in de gevestigde
natuurkundige en biologische wetten.

Het belang van dit boek reikt dan ook verder dan de weten-
schap. Juist omdat de wetenschap ons wereldbeeld zo duide-
lijk heeft beïnvloed en nog beïnvloedt, is het voor de
ontwikkeling van de samenleving van cruciaal belang indien

blijkt dat de heersende wetenschappelijke theorieën de werke-
lijkheid onvoldoende dekken. De jongste ontdekkingen in de
natuurkunde, astronomie en biologie wijzen erop dat de
Zuid-Afrikaanse Nguni en al die andere natuurvolkeren, maar
ook bijvoorbeeld de Indiase mystici van duizenden jaren gele-
den, het bij het rechte eind hadden: mensen zijn met elkaar en
de rest van het universum duurzaam verbonden. En dat bete-
kent dat de ondernemer met zijn ongeremde concurrentiedrift
zichzelf beschadigt, dat de president die een ander land aanvalt
ook zichzelf aanvalt en dat de mens die de natuur vernietigt
zichzelf vernietigt.

Dat inzicht daagt al bij een groeiend aantal individuen.
Veel mensen beseffen en voelen allang dat zij een geïnte-
greerd deel zijn van het grote web van het leven. Maar weten-
schappelijk bewijs zal deze trend een enorme impuls geven.
Zoals Ervin Laszlo schrijft in zijn inleiding: ‘[De wetenschap]
verandert de wijze waarop wij naar de wereld kijken – en naar
onszelf in de wereld.’

Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen worden niet met-
een aanvaard. Gevestigde structuren geven zich niet direct ge-
wonnen – ook al blijken er steeds meer hiaten te zitten in de
wetten van weleer. Het vergt moed om het onzekere pad van
een nieuwe theorie te kiezen. Wat dat betreft, is Ervin Laszlo de
ideale boodschapper. Ondanks zijn gelouterde status is hij een
buitenbeentje in wetenschappelijke kringen. De wetenschap was
nooit zijn carrière, het was zijn nieuwsgierigheid die hem naar
de alma mater bracht. Het waren zijn vragen naar het waarom
van het bestaan en naar de zin van het leven die hem dreven
naar het schrijven van zijn vele boeken. Vanuit dat perspectief
gezien heeft Laszlo geen wetenschappelijke status te verliezen.
Die vrijheid geeft hem de ruimte om over de fragmentatie van
de vakgebieden heen te kijken naar een overkoepelende nieuwe
visie die door de wetenschap kan worden gedragen.

Kosmische visie maakt duidelijk dat de wetenschap op de
drempel van een nieuw paradigma staat. Het gaat daarbij niet
om een nieuwe politiek of een ander economisch beleid, maar
om een fundamenteel andere visie op het bestaan die de mens
de kans biedt fundamenteel andere keuzes te maken. Deze
nieuwe visie biedt de mensheid het perspectief van meer vrede
en veiligheid – niet als een idealistisch doel, maar als een af-
spiegeling van de werkelijkheid.

De ontwikkeling gaat snel. Het westerse wereldbeeld dat
de planeet enkele honderden jaren heeft gedomineerd, staat
voor een kentering. De lezer van Kosmische visie zit op de
eerste rij van dit boeiende schouwspel.

* * *
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Weten is niet genoeg.

We moeten de kennis

tot uitdrukking brengen.

Hoe we dat doen

moeten we zelf bepalen.

Plato



De kosmische visie van Ervin László

Lambèrt de Kwant

Graag besteed ik aandacht aan een opmerkelijk boek, waarin
duidelijk wordt aangetoond dat er in het wetenschappelijke
denken sprake is van een paradigmaverandering. Nog mond-
jesmaat weliswaar, maar toch…

Uitgever Ankh–Hermes gaf toestemming een of meerder
hoofdstukken te publiceren uit het boek De kosmische Visie

van wetenschapper, filosoof, musicus en auteur, Ervin Laszlo.
We zijn daarmee in dit nummer van Reflectie begonnen. Ervin
Laszlo is inmiddels een goede vriend van cardioloog Pim van
Lommel, wiens werk door Laszlo bijzonder wordt gewaar-
deerd en waaraan hij in de tweede druk van zijn boek aandacht
zal schenken.

Van Lommel publiceerde eertijds zijn artikel in The Lancet:
“Near Death Experience. In Survivors of Cardiac Arrest: A Pros-

pective Study in the Netherlands”. Kern van de ‘zaak’ is de nog
onzichtbare samenhang tussen het zichtbare en het onzichtbare.

Een theorie van alles
Laszlo gaat uitvoerig in op die onzichtbare samenhang tussen
de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid. Aan het begin van
de 21ste eeuw wordt een kosmische visie geboren, een visie die
alles in het universum omvat. Een theorie die met recht een
‘theorie van alles’ genoemd kan worden, is nu binnen het
bereik van de wetenschap gekomen. Laszlo’s boek is geen
gemakkelijke kost; je moet er echt voor gaan zitten. Toch weet
hij in een heldere logica de wezenlijke onderdelen van deze
theorie uit te leggen. Laszlo spreekt van een kosmisch veld,
dat ten grondslag ligt aan alle dingen en dat alle dingen met
elkaar verbindt. Het is volgens hem een intuïtief weten, dat al
duizenden jaren bestaat in nagenoeg alle traditionele kosmolo-
gieën en in demetafysica. “De Ouden wisten, dat de ruime niet
‘leeg’ is: zij is de oorsprong van het geheugen van alle
bestaande dingen �n alle dingen die nog moeten komen. Dit
weten was echter gebaseerd op mystiek of wijsgerig inzicht,
als de vrucht van persoonlijke, niet herhaalbare ervaring. Dit is
niet langer het geval. Het informatieveld van de natuur wordt
in de pionierszones van onze eigentijdse wetenschappen her-
ontdekt. Aanvankelijk lijkt dit niet méér dan een verleidelijke
fabel, het ontwikkelt zich op basis van dieper gravend onder-
zoek tot het specifieke concept van het actief werkzame
A-veld, en is een van de belangrijkste steunpilaren voor het
wetenschappelijke onderzoek van de 21ste eeuw.

Blauwdruk
Ervin Laszlo ziet in, dat het Zero Point Field wel eens de ontbre-
kende schakel zou kunnen zijn voor ons begrip van het univer-
sum. In een interview met Ode zei hij, dat het Zero Point Field
vooral ook een informatiedrager is. Dit kwantumvacuüm is de
oorsprong van geest en materie – een blauwdruk van het univer-
sum. Zelfs onze eigen herinneringen liggen niet in onze hersenen
opgeslagen, maar liggen als holografische informatie opgeslagen
in het veld. “Onze hersenen zijn vooral ontvangers en verwerkers

van deze informatie. Wanneer zij resoneren met bepaalde fre-
quenties krijgen zij toegang tot specifieke informatie.”

Ten slotte wijst Laszlo in zijn boek op “een significant corpus
van bewijsmateriaal, dat aantoont dat de bandbreedte van de in-
formatie, die tot de hersenen en het bewustzijn kan doordringen,
veel groter is dan de bandbreedte van zintuiglijke informatie via
de ogen en de oren. Al even opmerkelijke bewijzen werden ver-
kregen door de Amerikaanse onderzoeker van bijnadoodervarin-
gen, Kenneth Ring. Hij stelde zich niet tevreden met het vinden
van bewijzen voor de authenticiteit van buitenlichamelijke erva-
ringen van gewone mensen die de dood onder ogen kwamen,
maar onderzocht overeenkomstige ervaringen ook bij blinden. Bij
een van zijn reeksen proeven maakten 15 van in totaal 21 blinde
proefpersonen, wier lichamelijke toestand uiterst terminaal was,
melding van visioenen die zij beschreven alsof zij konden zien.
(Van de overige zes blinden waren er drie die niet met zekerheid
konden zeggen wat zij wel of niet zagen; de resterende drie leken
helemaal niets te zien.) Onder de blinden die wél melding maak-
ten van beelden, constateerde Ring geen kennelijke verschillen
tussen de beschrijvingen van degenen die al vanaf hun geboorte
blind waren geweest en blinden die later blind of nagenoeg blind
waren geworden. Daar komt nog bij, dat de ervaringen die zij be-
schreven in hoge mate overeenkwamen met die welke door zien-
de stervenden werden beschreven! Ring deed zijn best om deze
bevindingen met behulp van de gebruikelijke sceptische argu-
menten te verklaren, bij voorbeeld dat het slechts ‘schijnbare’ en
geen echte ervaringen waren, of dat ze vergelijkbaar waren met
dromen, of dat ze konden worden toegeschreven aan een vorm
van ‘blind zien’, via lichtreceptoren in de hersenen of de huid,
maar hij stelde vast dat geen van die mogelijkheden werkelijk een
verklaring was voor de overduidelijk visuele aspecten van de er-
varingen, of zelfs voor de bevinding, dat veel van de genoemde
details ervan later bleken te kloppen met de werkelijkheid, het-
geen de authenticiteit van de ervaringen bewees.”

Strenge censor
Bijnadoodervaringen doen zich volgens Laszlo voor in veran-
derde bewustzijnstoestanden, net als andere vormen van bui-
tenlichamelijke ervaringen. “Mediteren, intens bidden, vasten,
ritmische bewegingen en geleide ademhaling leiden ook tot
veranderde bewustzijnstoestanden. Deze toestanden blijken
uitermate bevorderlijk voor de mate waarin we ontvankelijk
zijn voor niet-zintuiglijke Informatie. In dit soort bewustzijns-
toestanden lijken de hersenen in een sterk op ontvangst gerich-
te modus te functioneren; bovendien wordt informatie die niet
aansluit bij het normale, algemene wereldbeeld níet onder-
drukt. Het waakbewustzijn is echter een buitengewoon strenge
censor – de meesten van ons hebben een dusdanige ‘hersen-
spoeling’ ondergaan, dat wij alle ervaringen, die niet klaarblij-
kelijk via onze ogen, oren, enzovoort binnenkomen, uitziften
en onderdrukken. Ouders houden hun kinderen voor, dat zij
zich geen dingen moeten ‘verbeelden’; leraren eisen dat zij
ophouden met dromen en bij de les blijven; en hun leeftijdge-

38

Reflectie 1(3), december 2004

mijn mening niet zondermeer uitwisselbaar. Je kunt niet het
één afschaffen en het ander daarvoor in de plaats zetten. Het
moet een balans worden, een evenwichtig geheel. Het is heel
boeiend om zo’n proces mee te maken en in onze Kerk samen
te zoeken naar dat evenwicht. Wat dat betreft ben ik gelukkig
te mogen werken in onze Arnhemse kerkgemeente. De kerk op

de heuvel is aan Maria toegewijd en ligt dicht bij het zieken-
huis. De heilzame werking van die ligging is al jaren bekend
en we hopen dat de nieuwe impulsen hier optimaal kunnen
doorgaan’.

* * *
*
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Schitterende plek
Van Geet zegt er meteen bij, dat hij het mooie kerkgebouw op
de heuvel in Arnhem een schitterende plek vindt. ‘Als je daar
zit, ga je als het ware vanzelf wel geloven...’

Hij legde zich vervolgens toe op de spirituele aspecten van
reiki. Zijn leerproces hierin beschouwt hij als belangrijke in-
wijdingen. Hij is nu reikimaster.

In 1998 zat hij echt in een dip. Hij miste na de Vrijmetsela-
rij nog altijd de aansluiting bij een nieuwe inspiratiebron.

Maar toen hij op een dag thuis wat spullen aan het oprui-
men was, kreeg hij een oud exemplaar van de Beginselverkla-
ring van de VKK onder ogen. Door het opnieuw lezen ervan
ging voor hem een toch zo voor de hand liggende deur open.
‘Ik wist waar ik moest zijn. Ik heb Frank den Outer opgebeld.
We hebben gesproken over toelating als lid van de Kerk. Dat
is in augustus 1998 gebeurd. Bij het verlaten van het kerkge-
bouw, na de dienst, nam ik twee folders mee. Een ging over de
Kings’ Week in Naarden. De andere over de cursus ‘Gouden
Licht’ in Den Haag.

De Kings’ Week was een prachtige ervaring. Het begon er
al mee dat ik vanuit Arnhem de tocht naar Naarden helemaal
op de fiets aflegde. Al fietsend kwam ik langs een aantal voor
mij kenmerkende punten in het traject, waardoor ik eigenlijk
mijn hele spirituele pad bewust opnieuw heb afgelegd. Ik reed
door Utrecht waar ik dat eerste gesprek met Wim Hagens heb
gehad, door Hilversum waar ik ook heb gewerkt en gewoond.
En in Naarden ging er weer een wereld voor mij open. Boven
de Garden of Rememberance bij de kerk zag ik drie buizerds
zweven. Zij leken mij als het ware te verwelkomen. Later, in
Canada, waar ik drie weken heb vertoefd bij een groep Cree
Indianen, werd mij verteld dat de adelaar je de weg wijst; de
boodschapper van de Goden is. Ik zag het als een teken dat ik
op het goede spoor was, daar in Naarden. Het is allemaal wel
heel intensief wat je dan meemaakt. Er kwamen veel emoties
los en de tranen trouwens ook’.

Hij werd er zich toen ook van bewust dat hij wilde werken
als altaardienaar. Op 15 december 1998 werd hij in het hoog-
koor toegelaten. Zonder het precies te beseffen, werd dit het be-
gin van een reeks inwijdingen. Rien wilde zoals hij het zegt:
‘alleen maar dienstbaar zijn aan het altaar’. Water en wijn klaar-
zetten, kaarsen aansteken, wierook verzorgen. Verder niets.

‘Maar bisschop Philip belde mij op. Hij wilde mij de kler-
kwijding geven. Daar schrok ik van. Wil ik dat wel? Maar ik
kon niet iets bedenken waarom ik het niet zou willen. Het werd
mij aangeboden, een cadeau laat je toch niet ingepakt staan.

Daarna begon er van alles te gebeuren. Ik werd als het
ware in mijn kraag gepakt en ik moest aan de gang. Telkens
dacht ik: tjee, weer een stap verder. Ben ik daar wel aan toe?
Maar ik voelde mij er ook steeds meer mee verbonden. Ik heb
in Den Haag de bijeenkomsten van ‘Het Gouden Licht’ ge-
volgd. Het was een mooi en intens gebeuren. Veel uitwisseling
van ervaringen en contacten. Ik zeg je eerlijk, het is nog steeds
voor mij een groot verdriet dat het niet goed is gegaan met de
eenheid binnen onze Kerk. Daarom heb ik er alles aan willen
doen om de breuk niet te laten plaatsvinden. Toen de breuk er
wel kwam, was het allemaal moeilijk en verdrietig’.

Pijn en inzicht
Intussen was Rien in de cruciale fase gekomen van hogere
wijdingen. Er was al een datum vastgesteld voor de diakenwij-

ding. Maar de crisis in de Nederlandse kerkprovincie stond
niet toe, dat er dergelijke wijdingen zouden worden gegeven.
Het was voor alle betrokkenen een periode van pijn en ook van
groeiend inzicht. Rien zelf nam in de zomer van 2003 een
time-out. Hij stond opnieuw in tweestrijd. Door alle onrust
was er veel twijfel. Het beeld van de strenge dominee van
vroeger dook weer op. Moest Rien diaken en mogelijk later
priester worden en de mensen gaan vertellen over goed en
kwaad en over hoe zij moeten leven? Een dienst doen in de
gemeente dat gepreek houden...?

Op een vrijdagmiddag ging hij naar de kerk in Arnhem,
stak de kaarsen aan bij het Mariabeeld, legde de knielkussens
naast elkaar in het hoogkoor en ging op de grond liggen, vast
besloten er niet meer vandaan te gaan voor hij zou weten en
ervaren wat hij moest doen.

Toen hij na twee uur opstond, wist hij dat hij in staat zou
zijn het eventuele priesterschap op zich te nemen. Er was sprake
van een nieuwe heelheid. De diakenwijding vond plaats op 11
januari 2004. De datum voor de priesterwijding werd al spoedig
daarna vastgesteld, 20 november 2004 in de kerk in Naarden.

‘Het is indrukwekkend geweest om te ervaren hoe je in die
laatste fase voor de priesterwijding wordt voorbereid. Niet al-
leen door mensen die je leren hoe je moet celebreren, maar door
schijnbaar toevallige omstandigheden. Ik vertelde al over het
priesterkruis en de reiskelk van Edmund Huster. Maar er is nog
iets bijzonders gebeurd. Via via ben ik in bezit gekomen van een
priesterkelk die eigendom is geweest van een aalmoezenier van
het Canadese leger die, na geland te zijn in Italië met zijn regi-
ment in de slag bij Arnhem belandde. Deze Captain Derwent
Owen van het Royal Canadian Westminster Regiment heeft zijn
kelk aan een predikant in Drenthe geschon- ken en uit de nala-
tenschap van diens familie kwam die kelk bij mij. Uitgerekend
in Arnhem, waar in de oorlogsjaren zoveel is gebeurd, ga ik die
kelk nu weer gebruiken! Toen ik de kelk in ontvangst nam, was
hij oud en groen uitgeslagen. Maar hij is opnieuw verguld en ge-
wijd. Een kostbaar geschenk, voor mij hét symbool van bevrij-
ding; waardig om de communie mee uit te reiken.’

De band met Canada blijft trouwens bestaan. Afgelopen
oktober verbleef Rien, zoals gezegd, enkele weken in een Ca-
nadese plaats met de veelzeggende naam Hope, ongeveer hon-
derd kilometer oostelijk van Vancouver. Het was een soort
retraite, een meditatieve reis. Hij verbleef bij de Cree Indianen
en leerde van hen hoe mens en natuur één kunnen zijn.

‘Ik heb een rituaal meegemaakt waarbij je leert afstand te
doen van alles wat je in het verleden nog niet goed hebt afge-
handeld. Pas als je die fase van afhandelen hebt afgesloten,
ben je fysiek en mentaal schoon en kun je aan iets nieuws be-
ginnen. Eigenlijk was dat nieuwe al begonnen, maar het kwam
daarmee in een bepaalde bedding. Van die indianen heb ik er-
varen hoe belangrijk het is Moeder Aarde te eren en in ere te
houden. Het vrouwelijke aspect in de Schepping is daar heel
sterk aanwezig. Hoewel wij hieraan in onze Kerk ook aan-
dacht geven, middels onze verering van Onze Lieve Vrouwe,
zou ik toch willen dat er meer elementen hiervan in de H. Mis
zouden worden opgenomen. Tot nu toe is dat uitsluitend in de
Meditatie op de Wijsheid of de Mariawijding te vinden. Dat nu
in onze Kerk vrouwen steeds meer een gelijkwaardige plaats
gaan innemen in het ceremoniële werk vind ik goed, maar het
zal er om gaan hoe wij de verschillen tussen het mannelijke en
vrouwelijke aspect een plaats geven. Die zijn namelijk naar
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noten – zelf ook al gehersenspoeld – lachen het kind uit dat
volhoudt, dat het vreemde dingen ziet. Als gevolg hiervan
groeien verreweg de meeste mensen op tot nuchtere volwasse-
nen voor wie alles wat niet met de geldende materialistische
kijk op de wereld strookt, moet worden ontkend en onder-
drukt. Tijdens veranderde bewustzijnstoestanden is de censor
echter niet actief en kunnen ‘vreemde’ dingen tot ons bewust-
zijn doordringen. En lang niet alles daarvan is ‘verbeelding’!

Dit vermogen om in veranderde bewustzijnstoestanden
waarachtige informatie over de wereld door te krijgen, was al-
tijd al bekend bij traditionele volken, die het op hoge waarde
schatten en het cultiveerden, omdat het hun macht verleende.
Daarentegen zijn moderne mensen vaak geneigd veranderde
bewustzijnstoestanden als ziekelijk te zien – als een bewijs
van mentale ontsporing, dementie of drugsgebruik. Alleen
dromen, dagdromen, de alcoholische roes en het seksuele
orgasme worden als ‘normale afwijkingen’ van het waakbe-
wustzijn beschouwd. Natuurgenezers, vooraanstaande psychi-
aters en bewustzijnsonderzoekers hebben een totaal andere
kijk op deze bewustzijnstoestanden.

Zo ziet de psychiater John Nelson veranderde bewustzijns-
toestanden als fundamenteel voor de menselijke psyche, waar-
van het ene uiterste van het spectrum grenst aan waanzin en
het andere uiterste reikt tot in de hogere domeinen van creati-
viteit, inzicht en genialiteit.”

Geen definitieve verklaring
Laszlo wijst op een gestaag groeiend corpus van bewijsmateri-
aal, met betrekking tot het soort verschijnselen dat duidt op het
bestaan van een non-lokale verbinding tussen de hersenen en het
bewustzijn van verschillende mensen. In het voorjaar van 2000
werd dit corpus van bewijzen deskundig onder de loep genomen
en geëvalueerd in een verzameling verhandelingen, uitgegeven
door de normaal zeer conservatieve American Psychological
Association, onder de redactie van Etzel Cardena, Steven Jay
Lynn en Stanley Krippner. In hun Varieties of Anomalous Expe-

rience: Examining the Scientific Evidence bespreken zij halluci-
naties, synesthesie, heldere dromen, buitenlichamelijke erva-
ringen, paranormale ervaringen in het algemeen, ervaringen van
mensen die menen door buitenaardsen te zijn ontvoerd, erva-
ringen uit vroegere levens, bijnadoodervaringen, ervaringen met
paranormale genezing en mystieke ervaringen. De auteurs zijn
het erover eens, dat dit soort ervaringen niet van tafel kan wor-
den geveegd als zijnde denkbeeldig, of als symptomen van een
geestesziekte. Ze komen veel vaker en algemener voor dan tot
nu toe werd aangenomen en hebben een reële uitwerking op
mensen die deze ervaringen opdoen. Alleen hebben de weten-
schappers er nog geen definitieve verklaring voor kunnen for-
muleren. Die conclusie is kenmerkend voor de stand van zaken
in het bewustzijnsonderzoek.

Verschijnselen die verwijzen naar een onderlinge verbin-
ding tussen de hersenen en het bewustzijn van verschillende
mensen, worden steeds minder betwist, maar ze zijn niet aan-
merkelijk beter doorgrond. Of zoals de pionier in het onder-
zoek naar veranderde bewustzijnstoestanden, Russell Targ, het
formuleerde: ‘het zijn allemaal verschijnselen’. Het vinden
van een zinvolle verklaring ervoor ligt zo ver buiten de gren-
zen van het bonafide wetenschappelijke onderzoek, dat het
onderzoek naar die verschijnselen is afgeschoven naar het
domein van de parapsychologie, terwijl de verschijnselen zelf

als paranormaal worden afgedaan. Er zijn echter indicaties, dat
de academische gemeenschap, op zijn minst onder deze ter-
men, bereid is er serieuzer onderzoek naar te doen. De Univer-
siteit Utrecht en de universiteit van Edinburgh, in Schotland,
beschikken over leerstoelen in de parapsychologie, en vanaf
2004 heeft ook de universiteit van Lund in Zweden een leer-
stoel voor parapsychologie, hypnologie en helderziendheid.

Leemte
Hier rondt Ervin Laszlo zijn zeer gedetailleerde overzicht van
de raadsels waarmee de hedendaagse wetenschappen zich ge-
confronteerd zien af, samen met de ‘fabels’ die proberen ze te
verduidelijken. De raadsels zelf zijn reëel en laten zich niet zo-
maar wegwuiven. Ze wijzen op een leemte in de theoretische
architectuur, aan de hand waarvan klaarblijkelijke verschijnse-
len worden onderzocht.

Op zijn beurt wijst die leemte op de noodzaak tot het actu-
aliseren van deze theoretische bouwsels: we zullen ze moeten
aanvullen of, als dat niet mogelijk is, grondig transformeren.

Zijn boek toont aan, zoals hij zelf zegt, dat deze raadsels
schreeuwen om een herziening van een paar van de meest fun-
damentele wetenschappelijke veronderstellingen inzake de aard
van de werkelijkheid. In het licht van de gemeenschappelijke
trend, die zich in de belangrijkste van deze fabels aftekent,
draait het hier om de realiteit van een specifieke vorm van infor-
matie: subtiele, maar effectief werkzame ‘informatie’.

Informatie van deze soort is een fundamentele factor in het
universum, die als zodanig erkenning dient te krijgen. Zij
wordt gedragen en instandgehouden door een fysisch reëel en
universeel natuurlijk medium: het vacuümveld dat hij de naam
A-veld gaf.

Mijn conclusie na lezing van dit boek is dat we ervaringen
van mensen serieus moeten nemen, inclusief hun doorgevin-
gen en boodschappen van engelen en gidsen, al blijft een kri-
tisch onderzoek naar hun ervaringen en beweringen natuurlijk
geboden. De Skepsis-critici vegen die bij voorbaat van tafel,
maar je kunt er ook wetenschappelijk onderzoek op loslaten,
zoals dat door Laszlo en McTaggart als wetenschappers
gedaan wordt.

Ervin Laszlo: Kosmische Visie. Wetenschap en het Akasha – veld.

Ankh-Hermes, 2004.

* * *

Orchidee — foto: Rudolf H. Smit
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Paul van Oyen:
Gîtâ; deel I – een vertolking met

commentaar. Conversion Productions

(zie ook Evangelie van Markus – een vertolking met commen-

taar. Een boeiend commentaar op het Marcus Evangelie, re-

censie in Reflectie , nr 1-2, jaargag 1; p37-8)

De Bhagavad Gîtâ geeft de gesprekken weer tussen Krisna en
Arjuna (temidden van een dramatische, grote familiestrijd!).
En in die gesprekken gaat het over de drie paden: dat van ken-
nis (jnâ), hechteloos handelen (karma) en toewijding tot God.

Krishna, de Heer, wordt beschouwd als een van de Visnu -
of Gods openbaringen of avatâra’s.

De boekbespreking gaat over een ambitieus project: alle
verzen van de Bhagavad Gîtâ weergeven en voorzien van
commentaar. Het eerste van de drie delen is zojuist verschenen
en omvat de hoofdstukken of ‘boeken’ 1 t/m 6; dat is ongeveer
een derde van de in totaal ca 700 verzen tellende Gîtâ.

De verzen worden (in vertaling van de auteur?) elk eerst
weergegeven en dan geïnterpreteerd en van commentaar voor-
zien. Ontelbaar zijn de studies over deze Indiase ‘heilige
schrift’; de vele mogelijke wijzen waarop de woorden en de
tekst zijn te interpreteren zijn hiertoe aanleiding. Dat is dan
ook in de loop van de tijd gebeurd, zowel door klassieke als
moderne Hindoe en Westerse commentatoren. Een samenvat-
ting van de verschillende interpretaties is zelfs te boek gesteld.
In ons land volgden op de eerste 2 in het begin van de vorige
eeuw, andere uitgaven van de Gîtâ, 3/4

Waarom nu dan nóg een commentaar?
Het bijzondere is, dat het huidige boek werd samengesteld uit
commentaren op elke versregel, tot stand gekomen in groeps-
verband. Een groep van een vijftal (?) geïnteresseerden zijn
vele avonden bijeengekomen, onder leiding van de Westerse
auteur Paul van Oyen, die zich verdiept heeft in, en zich steeds
bezig houdt met, de Indiase Advaita Vedânta (één van de drie
filosofisch-theologische systemen in de Vedanta die ook de
Oepanishaden omvat). Te bedenken, dat de Gita (ca 200 v.
Chr.) als interpretatie geldt van de veel oudere Advaita
Vedânta. Vaak betrekt hij, de auteur, wat Sankara (of Shank-
ara of Sankaracarya – in de 8e eeuw) over de verzen heeft ge-
schreven. Sankara wordt immers beschouwd als de grote,
gezaghebbende commentator van deze stroming, maar beter
gezegd: de meest invloedrijke denker van gehele geschiedenis
van de Indiase religie. We zouden hem kunnen zien als de
“Indiase Augustinus”, die grootste en meest invloedrijke
denker( 4e/5e eeuw) van de gehele geschiedenis van het
Chrístendom. Sankara’s commentaar zou terecht niet mogen
ontbreken in een werk dat in goede handen is van een gestu-
deerde in de Vedânta.

Bovenstaande informatie over de oud-Indiase heilige ge-
schriften mis ik eigenlijk enigszins in het huidige boek. Ook
een wat uitgebreidere inleiding tot de Gîtâ zelf zou mij wel-
kom zijn. 5 Het boek is nu dan ook meer toegankelijk voor de
al half-ingewijden onder ons in het Indiase denken (al wordt
dat gemakkelijker gemaakt door Sanskriet woorden en namen
grotendeels te vermijden of vertaald weer te geven, in tegen-
stelling tot de opzet bij andere werken).

Het zou verder interessant zijn, wanneer de parallellen tussen
het Indiase en christelijke denken, tussen Krishna en Christus
(ook in India gezien als een avatâra van God!), wat meer aan-
dacht krijgt in de commentaren. Maar dit is onderwerp van een
mogelijk volgend boek van Paul van Oyen! Wel schrijft hij in
de inleiding (op p. 14):

Krishna’s boodschap is opgetekend in de Bhagavad Gîtâ,
Christus’ boodschap in de Evangeliën. Zowel Krishna als

Christus hameren op het alomvattende belang om de sturende

hand van de Heer weer in alles te ontwaren. Zij hameren op

het wezenlijke belang om God te dienen en niet de begrenzing-

en en benepenheid van welk ego dan ook. Zij hameren op het

belang van menselijkheid en op het belang van menselijke ont-

wikkeling. Muziek, dans, toneel, wetenschap, studie van de ge-

schriften, bidden, meditatie, contemplatie en reflectie en

rituele eredienst zijn hierbij onontbeerlijk.

De Vedanta, en daarmee ook de Bhagavad Gîtâ, is geba-
seerd op de aloude wijsheidtraditie, waaruit ook de vrij-katho-
lieke leer put. Bestudering daarvan in deze ‘vertolking met
(collectief) commentaar’ kan een soort feest der herkenning
worden, maar ook, door de andere en eigentijdse invalshoek en
beschouwingen, een inspiratie geven tot verdere bewustwor-
ding en spirituele ontwikkeling van ons bestaan in dit leven.

+ Frank den Outer

Enkele publicaties over de Gîtâ:

1. R.B Minor, The Bhagawad Gîtâ, 1982

2. Studiën in de Bhagawad G�tâ, ‘de Droomer’, 1904,

Theosofische Uitgevers Mij, Amsterdam. Zonder citaten;

3. J.A. Blok, Bhagavad Gîtâ, 1955, Kluwer, Deventer.

Commentaar met citaten.

4. De Bhagavad Gita zoals ze is, 1965, Stichting International Society

for Krishna Consciousness (beter bekend onder Hara Krishna (op

straat dansende en -mantram- zingende jongeren).

5. Een kleine toelichting: Bhagavad Gîtâ bestaat uit 18 boeken, met

in totaal ca. 700 verzen; het betreft hier deel 1 (1-6).

De delen II (7-12) en III (13-18) volgen.

De zes boeken (in de benaming van de auteur) zijn: over wanhoop

(deel I); beheersing van het denken; de weg van handeling; de disci-

pline van zelfkennis; de weg van loslaten en zelfbeheersing en

meditatie. Opvallend is, dat reïncarnatie en de vele levens van de

mens veel ter sprake komen in de Gîta, in tegenstelling tot de

Evangeliën, waarin hoogstens een bedekte verwijzing hiernaar

voorkomt. De VKK belijdt openlijk haar geloof in reïncarnatie.

Bhagawad Gitâ

Textielschilderij van

Madelon van Oyen de

La Rive Box
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“Spirituele groei werkt langs
heel verschillende sporen”

Interview met Rien van Geet, een nieuwe priester in de kerkgemeente Arnhem

We zullen het nooit zeker weten, maar Rien
van Geet (65) is er zelf van overtuigd, dat
zijn grootouders vanuit de ongeziene wereld
goedkeurend neerkeken op hun kleinzoon,
toen deze op 20 november de priesterwij-
ding ontving. Immers, als vijfjarig jochie
stond Rien al op een stoel een preek te hou-
den waar alleen zijn zusje van drie braaf
naar luisterde. En ging hij in zijn jeugdjaren
al niet zeer gemotiveerd met zijn uit Tholen
afkomstige opa en oma naar de kerk, soms
wel twee keer op zondag? Dat het er in die
dagen streng aan toe ging in hervormde
kringen in het Zeeuwse, hinderde de jonge
Rien niet.

Zijn spirituele groei heeft in de achter
hem liggende jaren veel omzwervingen ge-
kend. ‘Zoiets verloopt langs allerlei sporen’,
zegt hij, als hij thee inschenkt in zijn flat in
Arnhem-Zuid. ‘Toch, als ik naar het verle-
den kijk, heeft het schijnbaar onontkoombaar tot dit priester-
schap geleid. Ik heb lang getwijfeld, ik wist niet of ik het
wilde; en wat belangrijker was: of ik het kón, priester zijn.

Vergeet niet, ik was negentien toen ik met de Vrij-Katholie-
ke Kerk in aanraking kwam. En ik kom al meer dan 25 jaar in
de Arnhemse kerk. De uiteindelijke stap om daadwerkelijk de
opleiding te gaan volgen en ten slotte de lagere en de twee ho-
gere wijdingen te ontvangen, is niet eens zo lang geleden gezet’.

Rien van Geet heeft, zoals elk mens in zijn tienerjaren, ge-
twijfeld aan alles wat met God en geloof te maken had. ‘Zo
vanzelfsprekend het voor mij was om als kind naar de kerk te
gaan en zo fijn als ik het vond om de sobere diensten bij te
wonen – zo vreemd en raadselachtig werd het geloof voor mij
toen ik in de puberteit kwam. Ik had een heel ander beeld van
God en van de mensen, van leven en dood en van schuld en
boete dan datgene wat ik altijd in de kerk had horen vertellen.
Enerzijds beschouwde ik God als de Bron van Liefde, maar je
hoorde alleen maar over zonde en boete. Vergeving was wel
mogelijk, maar schuldgevoelens hadden de overhand. Daar
kon ik geen kant mee uit’.

Koortsachtig op de fiets
Een keerpunt voor Rien van Geet was de ontmoeting met Wim
Hagens. Hij was 19 jaar en leerde Hagens kennen via de pad-
vinderij in Utrecht. ‘Een merkwaardige man, die opvattingen
had die mij gelijktijdig vreemd, maar toch ook bevrijdend en
vertrouwd voorkwamen. Hij bleek priester in de Vrij-Katholie-
ke Kerk te zijn. Ik zou op een avond bij hem langs gaan om
over het geloof te praten. Maar ik moest de afspraak afzeggen,
want ik had twee en veertig graden koorts en voelde mij be-

roerd. ‘Toch komen’, zei Hagens onver-
stoorbaar. ‘Het gaat wel over tegen de tijd
dat je hier bent.’

Rien stapte op de fiets en reed door
Utrecht. ‘Gek genoeg was ik inderdaad niet
ziek meer toen ik aanbelde. Het werd een
heel interessant gesprek, maar toch merk-
waardig allemaal. Het resulteerde erin dat ik
op een zondag in Naarden naar de Vrij-Kat-
holieke kerk ben gegaan.’

Voor iemand die in zijn jeugd gewend
was geraakt aan kerkdiensten in een sober
strak regime met preek en psalmen, was de
dienst in Naarden een feestelijk soort thuis-
komen. Engelen, wierook, orgelspel, een
mooie hoogkerkelijke dienst, het geheel
maakte diepe indruk op Rien van Geet.

Er was ook een jonge misdienaar in de
kerk in Naarden. Zijn naam was Edmund
Huster. Het zal niemand verbazen dat Rien

door de jaren heen altijd een bijzondere band met Edmund
heeft gehouden. (Na Edmunds overlijden ontving hij onder an-
dere het priesterkruis en de reiskelk van Edmund. Alleen al het
in de hand nemen van dit priesterkruis maakt bij Rien bijzon-
dere gevoelens los.)

Die kerkdienst in Naarden bleek een keerpunt te zijn in de
spirituele zoektocht. De dag daarna kocht Rien in een winkel
met tweedehands boeken het boek over de Chakra’s van Char-
les Webster Leadbeater. Wat daarin stond, opende Riens ogen.
‘Het was of ik antwoord kreeg op al die vragen waar ik al zo
lang mee worstelde. Ik kreeg een andere kijk op het leven, hier
en hierna. Toen ik daarna het boek ‘De wetenschap der Sacra-
menten’ las en ook diverse boeken van Annie Besant, vielen
de dingen als ‘t ware op hun plaats.

Ik voelde mij aangetrokken tot ceremonieel werk, en in de
Vrijmetselarij vond ik daar veel van terug. Vijf en twintig jaar
was ik lid van de vrijmetselaarsloge. Je krijgt ‘t daar in de loop
der jaren aardig druk mee. Je hebt weinig tijd voor iets anders
of om uit te kijken naar andere inspiratiebronnen. Tijd dus om
ruimte te maken voor nieuwe ervaringen. Inmiddels was ik
getrouwd en we hadden een zoon. Ik kon nu meer tijd en aan-
dacht aan mijn gezin besteden’.

Al die jaren was Rien van Geet wel een trouw bezoeker
van de Vrij-Katholieke kerk in Arnhem, waar hij inmiddels
was gaan wonen. Lid worden van de VKK ging hem nog te
ver. ‘Je verbindt je aan iets en vervolgens ga je aan zo’n ge-
bouw werken, het dak repareren of goten schoonmaken, of je
met organisatorische zaken bemoeien; dat soort dingen. Daar
was het mij niet direct om begonnen’.

>>

5

Reflectie 1(3), december 2004



dezelfde Code of Canons (met uitzondering van enkele recente
veranderingen, genomen door de GES door Ian, maar die niet
officieel zijn vastgelegd).

Onze Kerk, onder de verantwoordelijkheid van mgr. Tom

Degenaars, omvat nu officieel de volgende provincies en

kerkgemeenten:

� Vrij-Katholieke Kerk in Nederland;
� Vrij-Katholieke Kerk / Ecclesia Catholica Libera in België;
� Liberal Catholic Church in Canada;
� De vier Vrij-Katholieke kerkgemeenten in de USA;
� Liberal Catholic Church / Liberalkatolsk Kyrk in Zweden.

De Liberal Catholic Church International
Deze kleine Vrij-Katholiek Kerk, uitsluitend actief in de USA,
heeft zich in de jaren ’70 als onafhankelijke Kerk afgeschei-

den van de USA Kerkprovincie en wijkt in meerdere aspecten
af van onze Kerk, onder meer door het theosofische gedachte-
goed – voor de LCC en ons immers zeer bepalend – groten-
deels af te wijzen. Er is voorlopig onzerzijds geen reden en
geen basis om met haar in contact te treden. Onderstaand kort
persbericht, onlangs van haar uitgegaan, wil ik u toch niet ont-
houden; mogelijk is onze beslissing om het gewijde ambt ge-
heel open te stellen voor vrouwen mede aanleiding geweest tot
deze beslissing van de Amerikaanse vrij-katholieken.

“Vandaag, 11 november 2004, autoriseert de Algemene Bis-

schoppelijk Synode van de Liberal Catholic Church Internati-

onal de wijding van vrouwen in alle gewijde orden, inclusief

die van het priesterschap en het episcopaat, zonder enige

restrictie.”

* * *
*
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk:

� is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de
wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

� verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit theosofie
en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in het licht van
de voortgaande spirituele ontwikkeling van de mens;

� beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch, evenmin
stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde tot lidmaat-
schap;

� bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;

� richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is
welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige
Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht
lidmaatschap of geloof;

� laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en
geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de
overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei
van de mens niet mogelijk is;

� is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het begin
van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk, waardoor zij zich
verbonden weet met de historische Kerk aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen ce-
libaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-
soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar
levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-
weten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-
naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,
alsook op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben
of daarom vragen.

*

Adressen

Regionaris Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Mgr. F.R. den Outer. Diedenweg 29, 6703 GS Wageningen.

Vicaris-generaal

Mgr. P.O. Baaij. Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere.

Centraal Kerkbestuur

Secr.: Evenaar 270, 1338 NW Almere-Buiten.

Clericale Synode

Secr.: Bever 3, 1273 GZ Huizen.

Web-site VKK-NL: www.vkkerk.org

Adressen kerkgemeenten in Nederland

Amersfoort

Kerk van Onze Lieve Vrouw, Steven van der Hagenlaan 3,.

Secr.: Horstpad 9, 3871 JN Hoevelaken.

Amsterdam

St. Gabriëlskerk, Deurloostraat 17.

Secr.: Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere.

Arnhem

Kerk van Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen,

Cattepoelseweg/Wagnerlaan.

Secr.: Vogelzang 16, 6662 VW Elst.

Den Haag

St. Albaanskerk, Rietzangerlaan 2a.

Secr.: Van Beuningenstraat 53, 2582 KK Den Haag.

Haarlem

St. Raphaëlskerk, Popellaan 1, Bloemendaal.

Secr.: Gasthuislaan 112, 2013 TD Haarlem.

Naarden

Kerk van de H.Michaël en alle Engelen, Meentweg 9.

Secr.: Schaepmanlaan 6, 4102 BX Culemborg.

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.

Secr. (tijd.): Hottenvoortsweg 10, 8105 RX Luttenberg.

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.

Secr.: Jan Steenstraat 25, 3117 TB Schiedam.

Utrecht

St. Maartenskapel, Herenstraat 27.

Secr.: Evenaar 270, 1338 NW Almere-Buiten.

Zwolle

St. Michaëlskerk, Enkstraat 44.

Secr.: Izak Osstraat 5, 8017 DP Zwolle.

Boekennieuws

Lambèrt de Kwant

Een bijzonder dagtekst
Aandacht voor de dagteksten voor 2005, zoals die werden sa-
mengesteld uit toespraken van mysticus en leraar, Omraam
Mikhaël Aïvanhov, over wie ik al eerder schreef. Een aanra-
der! Ik bezit al enkele jaargangen en heb de ervaring dat elke
dag een tekst bevat waarmee je de dag in kunt, ofwel de dag
aan kunt. Ik sla de dagtekst open van 30 januari, en… laat die
nu precies betrekking hebben op wat Ervin László cs zeggen:

“De mens, een microkosmos die de spiegel is van de ma-
crokosmos, is de bewaarder van het totale kosmische geheu-
gen. Hij bezit de archieven van het universum, de archieven
die in de levensboom symbolisch worden voorgesteld door de
sephirah Daäth, de kennis. Daäth is de oorspronkelijke mate-
rie, de oermaterie, waarover God bij het begin van de schep-
ping zijn adem blies om haar vruchtbaar te maken. Juist omdar
zij de substantie van de Schepping is, is de materie in staat om
deze herinnering te dragen. En de geest maakt die herinnering
wakker door de materie te beroeren, zoals een zuchtje wind de
snaren van de eolusharp doet trillen. Enkel de stilte in ons
schept de voorwaarden waaronder deze oorspronkelijke herin-
nering in ons wakker wordt.`

Zo biedt elke dag een tekst, waarmee je dag weer door
kunt, zo is mij ervaring.
Omraam Mikhaël Aïvanhov: Dagteksten. Uitg. Prosveta, 2003.

ISBN 1571-2524. Tel.033-25345575

Een alternatieve visie op menselijke zingeving.
Gabriël Spileers is bij onze zuiderburen geen onbekende en
was daar vaak op de buis te zien. Hij studeerde godsdienst-
wetenschappen en bestudeerde meer dan veertig jaar paranor-
male fenomenen en hun verband met wetenschap, filosofie en
religie. Dertig jaar geleden stichtte hij de werkgroep de Braid-
kring ter bevordering van de kennis van deze verschijnselen en
publiceerde een boek over hypnose.

In zijn dit jaar verschenen boek Niet te geloven, wel te be-

grijpen, een rationele en alternatieve visie op de menselijke

zingeving, toont Spileers zich een geestdriftige pleitbezorger
voor een fundamentele, menselijke zingeving. Zo worden pa-
ranormale fenomenen, voortbestaan na de dood, bijnadooder-
varingen, reïncarnatie, godsbegrip, holisme, en esoterie
behandeld. Opmerkelijk voor een godsdienstwetenschapper.

Het gaat hier niet om abstracte kennis alleen, maar om een
doorleefd inzicht met een uitgesproken visie. Spileers is spiri-
tueel ingesteld, noemt zich paranormaal en heeft van binnenuit
een levenslange studie verricht naar deze fenomenen, maar
koppelt dit alles aan een logische redenering.

Met zijn boek legt Spileers de basis voor een nieuw denk-
en, zoals dat ook door Lászó cs wordt verdedigd. Een basis
voor een nieuw denken van de 21e eeuw, met een ruime en
fundamentele visie die het klassieke denkpatroon overstijgt.

In zijn inleiding wijst Spileers op de vele fenomenen die in
zijn boek aan de orde komen, fenomenen die absoluut niet
gangbaar zijn en op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken met

de wetenschap. Hij noemt zichzelf een vrijzinnig sacralist, wat
erop neer komt, dat hij het sacrale op een vrije, niet dogmati-
sche wijze wil onderzoeken. Dus niet op gezag van Kerk of
paus of wie dan ook. “Ik stel voorop dat het ‘heilige’ onder-
zocht kan worden door experimenten op het vlak van reïncar-
natie, contact met overledenen en bijna-doodervaringen.”

Zijn hele leven heeft hij ook als spreker ervaren, dat som-
migen het paranormale niet willen aanvaarden als een geestes-
wetenschap. Zo vroeg men hem tijdens een debat met het
Humanistisch Verbond, of hij nog in kaboutertjes gelooft.

Spileers prijst zich gelukkig, dat “we tegenwoordig alles kun-
nen onderzoeken, zonder op de brandstapel terecht te komen.
Voor het ‘vuur’ waarmee wetenschappelijke fundamentalisten al-
les willen verbranden, hebben wij geen angst. We verwarmen ons
alleen aan het enthousiasme van het vrije onderzoek.” Spileers
gaat de polemiek niet uit de weg en daagt zijn tegenstanders
regelmatig uit.

Een dikke pil, dit boek, 440 bladzijden, maar wel heel lees-
baar en informatief, al zijn vele feiten die hij noemt bekend en
door anderen beschreven. Soms draaft deze gedreven man ook
wat door, maar kennelijk is dat nodig om een paradigmaveran-
dering op gang te helpen brengen.
Gabriël Spileers. Niet te geloven, wel te begrijpen. Een rationele

en alternatieve visie op menselijke zingeving.

Mens en Cultuur, Gent 2004.

Hoe een skepticus een doorgeving kreeg.
Hoewel doorgevingen ook binnen onze redactie niet onomstre-
den zijn, zijn er binnen de VKK ook leden en bezoekers die
zich hiermee bezighouden en erover lezen. Wel ben ik van
mening, dat een kritische houding geboden is.

Ik werd geattendeerd op twee bijzondere boeken van een
man die zelf heel kritisch was over gechannelde informatie.
Hij vindt channelen maar een twijfelachtige bezigheid. Tom
Kenyon is musicus, wetenschapper, schrijver en psychothera-
peut. “In onze psyche”, zegt hij “ zijn stromingen, waarin een
mengelmoes van dingen voorkomen, soms interessante, soms
waardeloos, maar soms ook volkomen vreemd. Soms wordt er
in het channeling-net iets onomstotelijk waardevols ontvan-
gen, maar vaak is dat vermengd met een heleboel rotzooi.”

Eind jaren zeventig had hij zijn eerste ervaring met chan-
nelen. Een vriend van hem was medisch onderzoeker aan de
Universiteit van Duke. Ze deden een aantal informele onder-
zoeken naar dit verschijnsel. Aangezien hij in zijn psychothe-
rapiepraktijk van hypnose gebruik maakte, besloten ze te
kijken naar wat hij zou ‘doorkrijgen’, wanneer hij onder hyp-
nose was. De eerste de beste avond maakten ze contact met
een reusachtige intelligentie, die ze eufemistisch “Grote Vent”
noemden. Grote Vent gebruikte een verheven taal, typererend
voor gechannelde entiteiten of intelligenties. Hij had het over
mogelijke aardeveranderingen en over het feit dat alles in het
universum met elkaar verbonden is. Geen opmerkelijk gege-
ven dus, want dit roepen ze allemaal!
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Beiden kwamen dan ook tot de conclusie, dat dit alles wel heel
boeiend was, maar dat er niets belangrijks bij was. Na drie
maanden zetten ze dan ook een punt achter het experiment.
Jarenlang heeft Kenyon tijdens zijn werk op het gebied van
Transpersoonlijke Psychologie heel wat cliënten gehad die
channelden. Enkelen van hen voelden zich daarbij op hun ge-
mak, terwijl anderen er juist verward door raakten. “Mijn taak
als psychotherapeut bestond eruit mijn cliënten te helpen iets
zinnigs te ontdekken in hun transpersoonlijke geklets. Het col-
lectieve onderbewustzijn zit vol allerlei zaken. Daar wonen al-
lerlei psychologische entiteiten, net als er allerlei soorten
mensen in onze realiteit bestaan. Sommige van deze bezoekers
hebben het beste met ons voor, terwijl andere idioten zijn die
zich voordoen als spirituele wezens.”

Tom Kenyon stelt vast, dat steeds meer mensen, zowel
leken als professionals, channelen. Ook zegt hij, dat dit ge-
woon een aanwijzing is, dat wij als collectief steeds vaker
toegang krijgen tot onze psychologische en spirituele diepten.
Veel mensen hebben spirituele piekervaringen, waardoor hun
opvattingen over de wereld snel en radicaal veranderden. Hij
is dan ook van mening, dat we in de komende decennia steeds
vaker in dit soort psycho-spirituele crisis verzeild raken, wan-
neer de nieuwe mythe in onze collectieve geest aan de opper-
vlakte komt. Een van de taken die ieder die channelt heeft, is
het waardevolle scheiden van het waardeloze, datgene wat
verheffend is van wat gevaarlijk is. “Het feit dat de informatie
afkomstig is van gene zijde betekent niet, dat de boodschap
belangrijker is dan wat iemand jou op straat te vertellen heeft.
Het is zelfs zo, dat als iemand mij vertelt dat hij een bood-
schap heeft, ik argwanend wordt.”

Laat nu uitgerekend deze man, met veel weerstanden tegen
channelen, op een avond in Zürich Magdalena aan de lijn krij-
gen, ofwel “doorkrijgen”. Eerder al had hij samen met Virginia
Essene (zou dat haar echte naam zijn?) berichten van een ver-
lichte beschaving ontvangen, waarvan onlangs in het tempel-
complex in Memphis, Egypte, afbeeldingen zijn gevonden. (1)

Nu dus Maria Magdalena die hem begint te dicteren. Als
hij maanden later weer met een kritisch oog naar het manu-
script kijkt, vindt hij het in eerste instantie verschrikkelijk, dat
hij het zoveelste boek toevoegt aan de overvloed aan gechan-
nelde boeken. Hij komt echter tot de conclusie, dat dit materi-
aal op niets lijkt wat hij ooit gezien heeft. Magdalena biedt
technieken, die volgens hem van grote waarde kunnen zijn
voor hen die op zoek zijn naar diepere ervaringen op het ge-
bied van spirituele transformatie en voor hen die een Heilige
Relatie willen. Zelf heeft hij de methoden toegepast en weet
dat ze werken. Toch blijft hij met problemen zitten, omdat wat
hem door Magdalena verteld wordt, op geen enkele manier op
waarheid getest kan worden. “Er bestaan”, zo zegt hij “al zo-
veel versies van de Magdalena-legende, en het is allemaal zo
lang geleden, dat ik vermoed dat we nooit de waarheid te we-
ten zullen komen, objectief gezien, tenminste.”

Tom Kenyon realiseert zich, dat dit boek in sommige
kringen zeker tegenspraak zal oproepen. Toch is hij van
mening dat hij er juist aan deed dit manuscript in de openbaar-
heid te brengen. “Al leidt het er alleen maar toe, dat het ons
aanzet tot discussie over de verscheidene vragen die het
oproept, dan vind ik dat dit op zich al het bestaan van het boek
rechtvaardigt. Het is nu tenslotte de tijd, dat het totale chris-
tendom zijn miskenning van de vrouw herziet.”

Het is zijn kritische houding, eerlijkheid en twijfel, waarom ik
dit boek toch in deze rubriek wil vermelden, maar ook omdat
we hier een totaal ander beeld krijgen van Maria Magdalena, die
door Rome als een hoer werd neergezet. Het is ook even wen-
nen om juist haar over de Seks-Magie van Isis te horen spreken.

Zij beschrijft de alchemie die zij en Yeshua in praktijk
brachten. Het is de alchemie die hem voorbereidde op voorbe-
staan ná de dood, zodat hij zijn eindbestemming zou kunnen
realiseren en een spoor van licht te leggen door het domein
van de dood, een pad van licht, dat ieder van ons kan volgen.
Het is ook het verhaal van de vrouw Magdalena, die op ver-
zoek van Isis zelf, enkele van de diepste geheimen van de
Tempels vrijgeeft.

Een boek dat je op het puntje van je stoel leest, dat vragen
oproept, maar ook inspireert.
1.Tom Kenyon & Verginia Essene: Het Hatort – materiaal.

Berichten van een verlichte beschaving

Uitg. Petiet, 2002 ISBN 90-75636-42-3

2.Tom Kenyon & Judith Sion: Het Magdalena Manuscript. De

Alchemie van Horus en de Seks-Magie van Isis.

Uitg. Petiet, 2002 ISBN 90-75636-48-2

Een spirituele roman
Uitgeverij Petiet stuurde mij een boek, een spirituele roman,
die me meteen pakte. Vrij om te gaan, is een boek dat heel ge-
schikt is voor deze donkere maanden; dat je naar binnen voert.
Het is het verhaal van een ongelooflijke reis. Een verhaal, dat
ogenschijnlijk gaat over iemand anders, maar dat ook op de le-
zer betrekking kan hebben, op de zin van ons aller leven, naar
de essentie van je bestaan. “Vrij om te gaan” is het verhaal van
een man, die hiernaar op zoek gaat en ontdekt, dat de schep-
ping is gemaakt van bewustzijn. De zoektocht naar de zin van
het leven wordt daarmee een ontdekkingsreis in dimensies van
bewustzijn. Het is een reis met veel lagen van informatie die
we eigenlijk zelf al hebben ontdekt. Persoonlijk vind ik het een
juweeltje. Ton Müller is psycholoog/psychotherapeut. Daar-
naast is hij meditatie- en lightbodyleraar.
Tom Müller: Vrij om te gaan. Een reis in dimensies van bewustzijn.

Uitg. Petiet 2002. ISBN ± 90 /75636/41/5

Mareks Koffer
Zijn nieuwe boek Mareks Koffer - de magie van bewustzijn is
zojuist verschenen. Een haveloze koffer met dagboeken vormt
het begin van dit aangrijpende verhaal. Axel, die deze geeste-
lijke nalatenschap van zijn verdwenen vriend Marek erft, ver-
diept zich in de inhoud ervan. Hij beseft dat Mareks filosofi-
sche inzichten hem leiden naar de essentie van het bestaan.
Vanaf het moment dat hij besluit dit spoor te volgen, geven
onverwachte ontmoetingen een andere wending aan zijn leven.
Hierin durft hij zich steeds meer over te geven aan de stroom
van het hier en nu, en ontdekt hij dat alle bewustzijn één is.
‘Mareks Koffer’ is, volgens de uitgever, een boek voor vrij-
denkers en ieder die vrij wil leren denken. Ik kom hier een vol-
gende keer op terug. Het boek bevat met 95 oefeningen.
Ton Müller: Marek´s Koffer. De magie van bewustzijn.

Uitg. Petiet,. ISBN 90-75636-50-4

Nieuw licht op het enneagram
Paul van Oyen is inmiddels geen onbekende. Hij schreef en
vertaalde een groot aantal boeken, w.o. de Bhagavad-Gita, dat
elders in dit blad wordt besproken. Van Oyens nieuwe boek,
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Van de regionaris

+ Frank

Binnenland.
Het eerste volle jaar dat onze Kerk een eigen koers is gegaan, ligt
nu praktisch achter ons. Onder haar leden heerst de overtuiging
dat in 2003 inderdaad de juiste beslissing is genomen, ten aanzien
van vrouwen in het gewijde ambt. Zonder daar nadrukkelijk op te
wijzen, is het alsof de situatie nooit anders is geweest.

In breder verband wordt hieraan wel aandacht geschonken
in alle kerkgemeenten in het kader van het bewust worden en
verwoorden van onze missie en visie; daarin komen ook de be-
tekenis en de plaats van vrouwen in het ambt en het vrouwelij-
ke aspect aan de orde. De overwegingen en inzichten zullen
dan uiteindelijk tot uiting komen in onze geloofsleer en litur-
gie, en in onze presentatie. Het is een proces dat tijd vraagt,
alleen al omdat het besluit deze weg op te gaan toch mogelijk
wel wat anders is dan daadwerkelijk deze richting te gaan*).

Naar het toelaten van vrouwen is inmiddels de eerste uiterlijke
stap gezet, in het bijzonder – om het wat theologisch te verwoor-
den – tot het volledige, drievoudig apostolische ambt van diaken,
priester en bisschop. Op 3 oktober jl. werd in onze Kerk een
vrouw – Wies Kuiper – tot subdiaken gewijd; het betreft de inlei-
dende, voorbereidende orde tot de hogere wijdingen.

Daaraan zijn dit jaar in onze Kerk vele lagere wijdingen voor-
af gegaan; dertig wijdingen aan een twintigtal van onze leden, on-
der wie praktisch de helft vrouwen zijn! Daarnaast werd aan circa
tien leden het sacrament van het Vormsel toegediend.

In september dit jaar zijn, na een voorbereidingstijd van vele
maanden door de Raad van de Opleiding, de cursussen begon-
nen. Een verheugend groot aantal cursisten neemt eraan deel.
We hopen dat het Instituut voor Studie in een behoefte voorziet
en dat mede daardoor onze geestelijkheid een ‘degelijke’ oplei-
ding ontvangt en ook anderen stimuleert tot het opnemen van
verdere kennis en het verdiepen van de spirituele ervaring.

*) In dit verband interesseert het u misschien, dat in de Angli-
caanse Kerk na de tien jaar bestaande praktijk van priesterwij-
ding van vrouwen – niet zonder oppositie – veel gemoederen
worden beroerd over de wijding van vrouwen tot bisschop.

Hierover is door een werkgroep van het ‘Huis van de Bis-
schoppen’, onder voorzitterschap van een bisschop, onlangs, na
drie jaar er aan te hebben gewerkt, een rapport uitgebracht. De
tien leden tellende werkgroep bestaat voor de helft uit vrouwen.
Over het rapport wordt begin volgend jaar door de algemene sy-
node van The Church of England uitspraak verwacht.

Vrij-Katholiek buitenland
Over twee vrij-katholieke kerkprovincies zou ik u nog berich-

ten. De eerste betreft Zweden, waarover u zeer waarschijnlijk

al bent geïnformeerd: Zweden maakt nu ook deel uit van onze

Kerk waarvan mgr. Tom de voorzittend bisschop is. De tweede

betreft een zich jaren eerder afgescheiden Kerk in de USA, die

eveneens de beslissing heeft genomen de (hogere) wijdingen

ook voor vrouwen open te stellen.

De kerkprovincie Zweden
In de rubriek Biskopens spalt (kolom) van het Zweedse natio-

nale VKK blad ‘Communio’ van oktober 2004 stond onder-

staand bericht van mgr. Sten-Bertil Jakobson, regionaris,

weergegeven in een vrije vertaling met hulp van hemzelf en

van mgr. Tom.
Na jarenlange pogingen van mijn voorgangers en van mij-

zelf om veranderingen door te voeren ten aanzien van de posi-
tie van vrouwen in de Kerk, zijn die nu tot stand gekomen. Dit
betreft met name de wijding van vrouwen in de lagere en ho-
ger orden, wat in het bijzonder inhoudt: de mogelijkheid voor
vrouwen priester te zijn in onze Kerk.

Vorig jaar hebben wij in een brief aan de ABS, onder voor-
zitterschap van mgr. Ian Hooker, het voorstel ingediend om de
Provincies autonomie te verlenen om – binnen de grenzen van
de Kerkelijke Wetten (Code of Canons) – zich aan te passen
aan de lokale omstandigheden. (Hierbij stond natuurlijk in het

bijzonder de kerkelijke positie van vrouwen voor ogen, zoals

die in andere Kerken al geruime tijd bestond, met name in de

Lutherse Kerk; +F.). De leden van de VKK in Zweden ver-
langen dit vurig; het werd via de gemeenten verwoord in het
Centraal Kerkbestuur van onze Kerk. Het schriftelijk ingedien-
de voorstel heeft in geen enkel opzicht internationaal weer-
klank gekregen.

Sinds een nieuwe tak van de VKK tot stand kwam als ge-
volg van het scheppen van een nieuwe ABS, onder voorzitter-
schap van mgr. Tom Degenaars, kwam Zweden voor de keuze
aan welke zijde zij zou moeten staan. Gedurende het afgelopen
jaar zijn de meningen hierover uitgesproken binnen de ge-
meenten; en de gedachtewisseling over dit uiterst belangrijke
onderwerp is nog gaande. Daar verschillend werd gedacht
over hoe dit op internationaal niveau te behandelen, vreesde ik
een provinciale splitsing in twee delen; zulk een splitsing pro-
beerde ik zo lang als ik kon te vermijden. Toen het CKB haar
jaarlijkse vergadering hield, op 2 oktober jl., stemde de over-
grote meerderheid ervoor dat ik zou bedanken als lid van de
GES onder leiding van mgr. Ian. Na zorgvuldige overweging –
en na overleg met mijn gezin – besloot ik die aanbeveling te
volgen. Aldus bedankte ik op de 14e oktober als lid van die
ABS en op de 17e oktober aanvaardde ik de uitnodiging toe te
treden tot de ABS van mgr. Tom. Hierdoor kan mogelijk een
splitsing in onze Zweedse kerk ontstaan. Als dat onverhoopt
mocht gebeuren, hoop ik dat dit in een vriendelijke atmosfeer
zal kunnen gebeuren, zodat de weg openblijft voor een uitein-
delijke hereniging van alle vrij-katholieken, zowel binnen
Zweden als internationaal.

Welke verschillen, welke veranderingen wacht het CKB,
en de leden in het algemeen? Voorlopig geen. Behalve een
groeiend enthousiasme in de gemeenten! De toekomst bevat
nu nog onbekende beloften, maar wat vast staat: vrouwen kun-
nen nu worden gewijd in zowel de lagere als hogere orden. En
niet te vergeten, we blijven vrij-katholieken! Wij gebruiken
dezelfde Liturgie als altijd, dezelfde Beginselverklaring,
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Wat me ook aanspreekt, is dat er beweging is binnen de VKK.
Het bruist er en er gebeurt veel, zoals ook blijkt uit de rubriek
“Van de regionaris”. Ook de wijding tot bisschop, volgend
jaar, van Peter Olaf Baaij is een heuglijke gebeurtenis, waar-
mee de VKK een jonge, gedreven bisschop krijgt. In dit ver-
band wijs ik op het interview met hem, waarin hij onder meer
vertelt over de tocht die hij met zijn vrouw maakte langs het
katharenpad in Zuid-Frankrijk.

“De VKK heeft toekomst”, zei Peter Baaij eens op een ver-
gadering. Ben het volkomen met hem eens. We zouden alleen
iets meer aan onze PR moeten doen om de VKK bekender te
maken; vele zoekers zijn immers niet op de hoogte van het be-
staan van de VKK.

Toen mij werd gevraagd de redactie van het voormalige
tijdschrift VK-Visie op me te nemen, heb ik daaraan min of
meer de voorwaarde verbonden, dat die verscheidenheid ook
in het blad tot uiting zou komen, zoals dat in het eerste num-
mer van Reflectie duidelijk bleek. Binnen de redactie wordt
over een aantal zaken verschillend gedacht, maar via het “pol-
dermodel” komen we er altijd wel weer uit. Zo denken we ver-
schillend als het om ‘doorgevingen’, channelings, gaat. Er zijn
VKK’ers die regelmatig boeken lezen over channeling, maar
anderen vinden het maar onzin. Denk nu niet, dat ik alles voor
zoete koek slik als het gaat om de zoveelste man of vrouw die
aarstengel Michaël (behoort tot de top tien!), Jezus, Maria of
Maria Magdalena (scoort ook hoog) doorkrijgt.

Elders in dit blad schrijf ik in een recensie over een man
die eigenlijk een broertje dood had aan channelings en de krie-
bels kreeg, als er iemand met zo’n verhaal (hij is psychothera-
peut) bij hem over de vloer kwam. “En als een wezen uit de
andere wereld zo gezegd bij mij op de stoep staat, ga ik op
zoek naar logische inconsistenties. Ik creëer valkuilen en als
ze deze testen doorstaan, ben ik al iets meer bereid om te luis-
teren naar wat ze me te vertellen hebben. Maar ik ben degene
die het laatste woord in dezen heeft. Als datgene wat ze vertel-
len nietszeggend voor me is, doe ik er niets mee.”

We zullen de komende tijd steeds meer met het fenomeen
‘channeling’ te maken krijgen, van waaruit steeds meer men-
sen op de een of andere manier ervaringen zullen opdoen met
de geestelijke wereld. En dat zonder tussenkomst van een goe-
roe. Mensen worden nu eenmaal mondiger, ook in spiritueel
opzicht, zoals ook Leadbeater daar meerdere malen op wees.
Het zijn vooral ook mensen met een bijnadoodervaring, die
achter de sluier mochten blikken en terugkwamen met duide-
lijke boodschappen, alhoewel dat geen ‘channeling’ is.

Zoals in het vorige nummer al aangegeven, heeft u altijd
de gelegenheid een reactie te geven op een artikel. Zo ook op
een artikel dat over ‘channeling’ gaat.

In deze Reflectie licht ik er weer enkele artikelen uit.
Graag aandacht voor de nieuwe rubriek “Wetenswaardig-

heden uit de kerkgemeenten”. Een klus, waarin veel tijd gesto-
ken is door Hendrik S. de Bruin.

Ook onze hartelijke felicitatie aan de pas gewijde priester
Rien van Geet. In het met hem gevoerde interview stelt hij
o.a.: “…het zal erom gaan hoe wij de verschillen tussen het
mannelijke en vrouwelijke aspect een plaats geven (in het ce-
remoniële werk). Het moet een balans worden, een evenwich-
tig geheel. Het is heel boeiend om zo’n proces mee te maken
en in onze Kerk samen te zoeken naar dat evenwicht.”

Hoewel dit nummer pas ná de Kerst verschijnt, toch kerst-
overwegingen van bisschop Frank en priester Frits Moers,
maar beide artikelen strekken dan ook verder dan de afgeba-
kende kersttijd.

Johan Pameijer liet zich weer door zijn engel leiden om
voor Reflectie een artikel over engelen te schrijven.

Verder een opmerkelijk artikel van Ludwig de Vocht:
De oorverdovende stilte van de theologen. Theologen logen,
zong Fons Jansen ooit, maar ze houden zich net als veel
wetenschappers Oost-Indisch doof, als het o.a. gaat om zaken
als bijnadoodervaringen, waarover ze tijdens hun opleiding
nooit gehoord hebben. Dan bestaat zoiets dus ook niet. Oh,
wat zijn die theologen stil!

Ook Paul van Oyen is inmiddels geen onbekende meer.
Hij schreef het artikel “Eenheid in verscheidenheid”.

Eveneens in dit tweede nummer van Reflectie een keur aan
artikelen van zowel auteurs uit eigen kring als van daarbuiten.
Artikelen met uiteenlopende visies. Zo streven we er ook naar
iedere keer een gastcolumnist uit te nodigen, die vanuit zijn of
haar religieuze of spirituele visie over een bepaald thema
schrijft. In het volgende nummer schrijft Robert H. Persaud
een artikel “Gnosis en psychologie van het hindoeïsme”.
Hij schreef een boek over hindoeïsme en gnostiek.

Graag geef ik nog een mooie Kerstgedachte mee uit Een Cur-

sus in Wonderen: “In het duister kun jij niet zien en licht kun
jij niet maken. Je kunt duisternis maken en dan denken, dat je
daarin ziet, maar licht weerspiegelt leven en is daarom een
aspect van de schepping. Schepping en duisternis kunnen niet
tegelijk bestaan, maar licht en leven moeten wel samengaan,
omdat ze slechts verschillende aspecten van de schepping zijn.
Om te kunnen zien, moet je beseffen, dat licht zich in jou en
niet buiten je bevindt.

Ik wens u, ook namens de redactie, met deze Reflectie veel van
dit innerlijke Licht en inspiratie toe voor 2005.

Laat u, ten slotte, het blad zoveel mogelijk circuleren.
Nieuwe abonnees zijn nog steeds welkom!

* * *

Textielschilderij

van

Madelon van Oyen

de La Rive Box
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Het Enneagram, routekaart voor gelukkig zijn? gaat over het
pad van menselijke ontwikkeling, terug naar waar we vandaan
komen. We komen voort uit gelukzaligheid en kunnen er weer
in terugkomen, als we bereid zijn die weg te gaan. Dan is een
routekaart handig en nuttig. Het enneagram is een dergelijk
routekaart: al heel oud en sinds mensenheugenis beproefd. De
basisprincipes van het enneagram worden door Van Oyen op
heldere en toegankelijke wijze opnieuw uitgelegd. Met voor-
beelden toont hij aan, hoe het enneagram kan helpen een hel-
der begrip van een situatie te verkrijgen. Hoewel er veel
verklaringen zijn voor de oorsprong van het enneagram, noemt
Van Oyen het merkwaardig, dat niemand op het idee is geko-
men eens binnen de Vedische traditie een kijkje te nemen; wat
binnen die traditie over het enneagram bekend is. Het enneag-
ram is een grafische voorstelling van een drietal wetmatighe-
den: -de wet van eenheid; -de wet van drie en -de wet van
zeven. Deze drie wetten vormen tevens de basis van het hele
Vedische bestel. Ook merkwaardig vindt Van Oyen, dat wei-
nig onderzoek is gedaan naar de werkelijke informatiebron
van Gurdjieff, die deze kennis op originele wijze naar het
Westen heeft gebracht.

Het is bekend dat, als een idee of concept van de Soefi’s
afkomstig is, het waarschijnlijk is, dat een parallelle informatie
te vinden is binnen de Vedische traditie. Dit blijkt ook voor
het enneagram te gelden. Het voert te ver om hier nu uitvoerig
op in te gaan. In dit boek wordt in ieder geval een poging on-
dernomen om de lange lijn van de traditie van Zelfkennis,
waarvan het enneagram een onderdeel is, in stand te houden
en door te geven naar volgende generaties. Pluspunt is ook dat
Van Oyen de bijbelteksten niet alleen tot een levend begrip
weet te brengen, maar ook een verband legt met wijsheden uit
Oosterse tradities, zoals hij dat ook doet bij onder andere de
Bhagavad Gita. Een must voor zoekers op het spirituele pad.

Paul G. van Oyen: Het enneagram. Routekaart voor gelukkig zijn.

Conversion productions. 2004-12-01.ISBN 90-76392-30-7

De ‘Heidense’ Christus
Lang voor de komst van Christus geloofden de Egyptenaren
en andere oude volkeren in de komst van een Messias, een ma-
donna en haar kind, een maagdelijke geboorte en de incarnatie
van de geest in vlees. De oude christelijke Kerk nam deze
waarheden over als de kernpunten van het christelijke geloof,
maar miskende de oorsprong ervan. Wat ooit begonnen was
als een christelijke geloofsleer verwerd al gauw tot een door
rituelen gekenmerkt instituut, met ultraconservatieve kerklei-
ders aan het hoofd, die uitsluitend een letterlijke duiding van
deze oude verhalen accepteerde. Ex-priester en professor
Grieks en Nieuwe Testament, aan de Universiteit van Toronto,
is een internationaal bekende auteur over religieuze en ethi-
sche onderwerpen. Hij heeft een achttal boeken op zijn naam
staan en maakt programma’s voor radio en tv. Zijn nieuwe
boek ‘The Pagan Christ’ stond al kort na het verschijnen op de
bestsellerlijst. Het boek verscheen onder de titel De heidense

Christus. In zijn inleiding houdt Harpur zijn lezers voor dat ze
zullen ontdekken, dat de allegorische, spirituele en mythische
benadering van de Bijbel en het christelijke geloof – dat wil
zeggen, de waarachtige christelijke geest van vóór de machts-
overname van het formele christendom – alle raadsels van de
Schrift en het Christusverhaal beter oplost dan ieder andere.
De verhalen uit de Bijbel komen met een verbluffende fris-

heid, geloofwaardigheid en overtuigingskracht tot nieuw le-
ven. De “Heidense Christus” is een boek, dat eigenlijk door
alle geestelijken binnen de VKK gelezen zou moeten worden.
Harpur plaatst vraagtekens bij een ‘historische” Jezus, en hij is
daarin niet uniek, zoals hij ook toegeeft. Hij noemt het merk-
waardig, dat de ontkenning of onwetendheid met betrekking
tot Jezus’ vermeende bestaan groter lijkt te worden naarmate
we dichter in de buurt van zijn ‘tijd van leven’ komen. En om-
gekeerd, hoe verder we ervan verwijderd raken, des te groter
en hardnekkiger zijn de ‘bewijzen’ ervan, iets wat volgens
Harpur rechtstreeks indruist tegen het universele fenomeen
van geschiedschrijving. Harpur spreekt van een nieuwe kijk op
het geloof, dat ons de enorme relevantie van het Jezus-verhaal
en de persoon van Christus toont, voor het leven en de spiritu-
ele groei van iedere christen. Het helpt ons volgens hem te
ontsnappen aan de valse religiositeit, die aan de huidige idolen
cultus van een ‘persoonlijke’ Jezus ten grondslag ligt. Door
aan te tonen, dat Hij in zijn mythische betekenis volledig en
waarachtig is, en niet als een letterlijke Zoon van God, wordt
de enorme theologische krenking die het christendom de
meeste andere religies heeft aangedaan, vooral de islam en het
jodendom, niet slechts verzacht, zij wordt er zelfs volledig
door weggenomen. Hierin schuilt volgens Harpur een reusach-
tig potentieel voor wereldvrede, aangezien vrijwel elk conflict
op aarde momenteel een verborgen religieuze dimensie heeft.

Tom Harper: De ‘heidense’ Christus. Herontdekking van het

verborgen licht. Ankh-Hermes 2004-12-01 ISBN: 90 2020 8369 3
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Een bijzondere tijd
Op de valreep nog een nieuw boek van pastor Hans Stolp en
Margarete van den Brink. De bijzondere tijd waarin we leven,
zo luidt de titel. De grote tradities van Oost en West – het hin-
doeïsme, de Maya’s, het oude Egypte �n het christendom –
wezen al eeuwen geleden deze tijd aan als de tijd van de be-
slissende overgang van de gerichtheid op de materie naar ge-
richtheid op de geest. Volgens beide auteurs zullen we meer
dan ooit geconfronteerd worden met het vraagstuk van goed
en kwaad, zowel in het eigen innerlijk als op politiek en eco-
nomisch vlak. Stolp en Van den Brink spreken van een fasci-
nerende tijd, waarin we thans leven. Enerzijds zien we hoe
mensen bewuster en spiritueler worden, anderzijds zien we
een toename van geweld en gewetenloos handelen. In dat op-
zicht is het boek met het oog op de moord op Theo van Gogh,
hoogst actueel.

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de toename van
negatieve krachten in de wereld en in onze Nederlandse sa-
menleving. Een hoofdstuk om somber van te worden, maar het
boek biedt gelukkig meer perspectief dan slechts de vaststel-
ling van wat er allemaal mis is. Stolp en Van den Brink gaan
ook in op de betekenis van goed en kwaad en op de vraag wat
er in deze tijd in ons eigen innerlijk gebeurt. Ook komt de
vraag aan de orde wat onze tijd zo beslissend maakt. De au-
teurs stellen vast, dat in onze tijd de sluier langzaam weggeno-
men begint te worden, waarmee wordt bedoeld dat steeds
meer mensen in onze tijd op de een of andere manier ervaring-
en zullen opdoen met de geestelijke wereld, waarbij ook op
bijna-dood en premortale of postmortale ervaringen wordt ge-
wezen. Met dat laatste worden ervaringen bedoeld van mensen
die een overledene plotseling terugzien. Verder zijn er ook be-
richten over de verschijning van engelen en van Christus zelf.
Dit komt volgens hen zo vaak voor, dat we niet meer om het
voorkomen van zulke verschijningen heen kunnen. Hoewel
doorgaans in een euforiestemming over contacten met de
geestelijke wereld wordt gesproken, wordt in het boek terecht
gewezen op de donkere geestelijke wereld. Alice A. Bailey
sprak niet voor niets van astrale begoocheling. Bij het horen
van een stem uit de andere wereld, heeft het volgens Stolp en
Van den Brink zin je af te vragen, of dit een stem is vanuit de
lichtwereld of de geestelijke wereld. “Soms gebeurt het, dat
boodschappen uit de geestelijke wereld ertoe leiden, dat ie-
mand zichzelf wel heel belangrijk gaat vinden: je bent tóch
maar een kanaal voor de andere kant! Zo zijn er vele manieren
waarop boodschappen uit de geestelijke wereld ons ego kun-
nen opblazen.” Het is goed dat hier eens op gewezen wordt.

Engelenkrachten — Het boek staat ook stil bij de geboorte-
weeën van een nieuwe mensheid. Het toenemende duister in
onze tijd zou zijn te begrijpen vanuit een groter zicht op de
evolutie van de mens. “Dat duister is niet toevallig. Je zou het
donker, waar we in onze tijd mee te maken hebben wel kun-
nen zien als de geboorteweeën.” Verder wordt vastgesteld dat,
nu onze ik -ontwikkeling een bepaald punt bereikt heeft en ons
geestelijk Zelf in ons geboren wil worden, de oude dragende
engelenkrachten zich uit onze persoonlijkheid op een bepaalde
wijze terugtrekken. “Ze maken ruimte, opdat de innerlijke om-
wenteling zich kan voltrekken. Als mensen van onze tijd heb-
ben wij de opdracht die vroegere taken van de engelen-
krachten op ons te nemen en nu zélf harmonie te stichten tus-

sen ons voelen, ons willen en ons denken.” Het gevolg van die
innerlijke veranderingen is onder meer, dat de donkere krach-
ten toenemen, waarmee ook het geweld en de agressie ver-
klaard zouden kunnen worden“

Donkere krachten van het kwaad — De auteurs wijzen in hun
boeiende boek op de diepten van ons innerlijk, waarin geestelij-
ke wezens werken die we donkere krachten van het kwaad kun-
nen noemen. Hun wezen bestaat uit haat en agressie en de wil
stuk te maken en te vernietigen. Ieder mens op aarde draagt zul-
ke geestelijke wezens in zich, zelfs de meest zachtzinnige en
goedaardige mens. Tot nu toe werd de werkzaamheid van deze
wezens door de leidende engelenkrachten voor een groot deel in
ons toegedekt en tegengegaan. Doordat er in ons een innerlijke
deur is opengegaan en de hindernissen zijn weggenomen, dring-
en deze agressieve, destructieve wezens geleidelijk aan de ziel
en het lagere deel van ons ik, ons ego, binnen.

Hoewel die donkere krachten er altijd zijn geweest en wer-
ken zo lang de mensheid bestaat, treden ze in deze tijd breder
en meer onverhuld te voorschijn. Dat zal in de toekomst nog
sterker het geval zijn. Toch stellen Stolp en Van den Brink
vast, dat je die toenemende inwerking van de machten van het
donker ook anders kunt benoemen, namelijk als de drievou-
dige inwijdingsbeproeving die de machten van het donker
creëren en die ertoe leiden, dat het innerlijke Zelf als de
leidende kracht van ons wezen geboren wordt.

Rode draad in het boek is ten slotte, dat die donkere krach-
ten ons beproeven door middel van hun haat, agressie, onvrij-
heid en door het creëren van lijdenssituaties. Maar zij helpen
ons ook, door de benauwenis die door dit alles ontstaat, wak-
ker te worden en ons te realiseren, dat we ook nog andere
geestelijke krachten in ons hebben. Geestelijke krachten die
met het licht verbonden zijn en die het goede in onze vooruit-
gang beogen.

‘De bijzondere tijd waarin we leven’ is een goed gedocu-
menteerd en zeer leesbaar boek. De opsomming van al dat
negatiefs en donkere krachten die ons zouden belagen, geven
soms een wat onbehaaglijk gevoel. Wellicht is het de bedoeling
van de auteurs om wat tegenwicht te bieden aan de vele eufori-
sche verhalen over contacten met die andere wereld. Terecht
wijzen zij op die Geestelijke Krachten die met het licht verbon-
den zijn. We staan er volgens hen niet alleen voor. Ook al heb-
ben engelen zich op een bepaalde manier teruggetrokken, ze
blijven wel degelijk op ons betrokken. Daar vertrouw ik dan
maar op. Dat ondanks die donkerte er ook het Licht is waarop ik
mij kan richten, ook al is dat licht soms donker.
Hans Stolp/ Margarete van den Brink: De bijzondere tijd waarin we

leven. Door het donker naar het licht. Ankh - Hermes 2004-12-02

ISBN: 90 202 83.

* * *
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Het leven is een grote verrassing.

Waarom zou de dood niet een

nog grotere verrassing zijn?

Paracelsus

Van de eindredacteur

Namens de redactie allereerst ons excuus, als dit december-
nummer pas in januari 2005 bij u in de brievenbus zou vallen.
In verband hiermee zal de sluitingsdatum voor kopij voortaan
omkaderd worden:

En nu we het toch over kopij hebben…: in Reflectie bieden we
graag de ruimte aan ieder van onze leden en belangstellenden.
Vreest niet, elk passend artikel is welkom, niet alleen zoge-
naamde “geleerde” artikelen. Uw hart en uw visie kunnen im-
mers eveneens tot een mooi artikel leiden.

Abonnementen
Tijdens landelijke contacten is mij gebleken, dat nogal wat abon-
nees op ons vroegere tijdschrift VKVisie er overheen hebben gele-
zen dat een abonnement op Reflectie opnieuw opgegeven moet
worden. Om dit misverstand op te lossen, zullen we dit nummer
van Reflectie nog aan iedereen doen toekomen die (met de aan-

wezige adresgegevens) in ons oude bestand voorkomt.

Zonden, fouten en tekortkomingen
“Zonde bestaat niet”, zo luidt de titel van een artikel in dit
nummer. In onze V.K.Kerk bidden wij in het ‘confiteor’:
“…en vergeef ons al onze fouten…”. Verder gebruiken wij lie-
ver het begrip ‘tekortkomingen’ dan het begrip ‘zonde’, vanuit
een positief mens- én godsbeeld.

Zonder aan de integriteit van de schrijver(s) van het genoemde
artikel te willen komen, moet hier wél vermeld worden, dat
noch onze Kerk, noch de redactie achter dit artikel staan. Het
gaat ons wat vér te denken en te beweren, als mens, dat je
rechtstreeks doorgevingen ontvangt van meest verheven
Wezens, zoals Die in het artikel worden genoemd. Het lijkt
enigszins op een droom, die je achteraf naar eigen believen
kunt uitleggen. Maar dan gaat dat niet om meest verheven
Wezens, maar om onze onderbewuste wéns.

Toch wilden we u dat artikel niet onthouden.
We zijn benieuwd naar uw eventuele reacties.

De redactie wenst u ten slotte een

zegenrijk en spiritueel 2005.

Frits Moers, eindredacteur

* * *

Van de hoofdredacteur

Vrij-katholiek = geestelijke vrijheid

Lambert de Kwant

Of ik wel Vrij-Katholiek ben,
werd mij onlangs gevraagd. Ja,
ik behoor tot de VKK en kom
regelmatig in het fraaie kerkje
in Raalte, waar ik, evenals an-
dere aanwezigen, meehelp de
“geestelijke tempel te grond-
vesten.” Ik neem me steeds
voor de overige kerkgemeen-
ten te bezoeken, om er zo ach-
ter te komen wat er zoal leeft.
Het kwam er niet van, maar
het is een mooi voornemen
voor het nieuwe jaar.

Eén van de pluspunten van de VKK is, dat er geen dwang achter
je zit; geen pastoor of dominee die je min of meer verwijtend
vraagt waarom je er niet was. Ik was een tijdje geleden vier of
vijf weken niet in Raalte en het geeft me een heel vrij gevoel,
dat dit kan zonder dat de geestelijkheid achter m’n vodden zit.

Ik zou nu eigenlijk ter biecht moeten gaan, om te vertellen
wat ik al die zondagen wel deed. Ik zie het al voor me: een
VK-priester en ik in een biechtstoeltje! Dergelijke biechten
zijn in de VKK niet meer in zwang, al begrijp ik dat biechtge-
sprekken nog steeds mogelijk zijn. Toen ik pas RK was,
biechtte ik wel eens bij een nogal conservatieve priester die
sympathiseerde met Opus Deï, en ik biechtte nogal wat “hei-
melijke zonden” op. Tijdens één van die biechten raakte de
goede man wat geïrriteerd en riep vertwijfeld: “Man, wanneer
laat je het nu eens!” Ik kreeg toch een penitentie mee, om ver-
volgens weer de “fout” in te gaan. Later ontmoette ik een RK-
priester van wat vrijzinniger snit, die er alleen maar om kon
schateren, en volgens mij hadden ook m’n engelen op zulke
momenten de grootste lol! “Zonden bestaan niet”, zo luidt de
kop van een artikel in dit nummer. Hoe bestaat het, ze bestáán
niet. Niet zo verwonderlijk, dat deze snode, hardnekkige zon-
daar zich als een vis in het water voelt in de VKK.

Een van de redenen waarom ik Vrij-Katholiek werd, is de
geestelijke vrijheid binnen de VKK. Geen dogma, gehuwde
priesters en nu ook de mogelijkheid dat vrouwen priester wor-
den. Alsjeblieft! Geen dogma. Daar ben ik met mijn piëtis-
tische, bevindelijk gereformeerde achtergrond (zwarte kousen-
kerk) allergisch voor. Ik zie nog die sombere, granieten kop-
pen van die in het zwart geklede mannenbroeders, in wier
ogen ik nu een soort occulte renegaat ben, ook in de ogen van
de EO, waar ik ooit werkte. Volgend jaar interview ik de
“heks” Susan Smit. Brrrr…

In de tijd dat ik VKK’er ben, viel mij ook op in welk spiri-
tueel bont gezelschap ik mij bevind. Er zijn vele opvattingen
op spiritueel gebied en dat bevalt mij als interreligieus man
prima, zoals ik me ook thuis voel bij OHM, de Hindoe-
omroep. “God is één, maar Hij manifesteert zich op velerlei
wijzen”, zei een wijze Hindoe eens. Een opvatting die je ook
nogal eens binnen de VKK hoort.
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Sluitingsdatum kopij: 28 januari 2005

Als u nog niet uw abonnement hebt opgegeven, maar
dat wel zou willen, dan kunt u dat alsnog doen door een op-
gave aan het redactieadres (zie colofon) per post of e-mail.
Dit onder vermelding van uw naam, voorletter(s), m/v, en
uw volledige adresgegevens. Vanaf 2005 Nr 1 wordt het
tijdschrift dan nog slechts gestuurd naar de alsdan aang-
emelde abonnees.


