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Woord Vooraf

In dit herfstnummer van Reflectie heeft een rijke oogst aan
materiaal een plaats gevonden. Bijvoorbeeld het artikel van
Rudolf Smit over de BDE van Eben Al ex an der, dat werd
genoemd in het “Woord vooraf” van jl. zomernummer,
helaas door te grote omvang van alle kopij doorgeschoven
naar dit nummer en abusievelijk is het “Woord vooraf”, met
die aankondiging erin, niet herzien. Mocht u zich een en
ander hebben afgevraagd …. Dan is dit de wijze waarop dit
is spaak gelopen. Onze ex cuses hiervoor.

Het herfstnummer dat nu voor u ligt bevat ondermeer di verse
artikelen rondom de landdag van de Vrij-Katholieke Kerk op
tweede Pinksterdag en de conferentie ‘Het Eeuwig Vrouwe -
lijke’ op 6 juli jl. De middagbijeenkomst op tweede Pinkster dag 
stond inhoudelijk al in verbinding met de conferentie die later
in de tijd zou gaan volgen.  In een viertal artikelen wordt,
hieruit en hier omheen, een grote rijkdom aan uit eenlopende
accenten weergegeven; indrukken, kennis en impulsen die nu, 
binnen de VKK, actueel in de belangstel ling staan.

Verwant aan deze inhoud is bijvoorbeeld ook de afbeelding op
de cover. Deze Sophia, Wijsheid of Vrouwe Wijsheid, is een 
mozaïek door Ivan Rupnik. Persoonlijk blijf ik de uit stra ling
van deze vormgegeven Sophia erg waarderen. 

En het moderne(re) ervan bleef steeds in mijn aandacht han -
gen…. Wie is/ was Ivan Rupnik eigenlijk? En wat is de aan lei -
ding dat een kerk deze moderne(re) mozaïek op de mu ren
heeft? De kerk is de Santa María la Real de La Almu dena, de
katholieke kathedraal van Ma drid. Op wikipedia valt hierover te 
lezen: “Ondanks dat de plannen voor een kathedraal in de
Spaanse hoofdstad stammen uit de 16e eeuw, begon de
bouw van de kerk pas in 1883. De kathe draal werd door Paus
Johannes Paulus II gewijd op 15 juni 1993.

De kathedraal zou eerst in een gotische stijl worden gebouwd,
maar om het gebouw beter te laten aansluiten bij het
Koninklijk Paleis is later besloten de neoclassistische stijl te 
gebruiken. Het interieur is mod ern (…).”

Geen won der dat het moderne werk van Rupnik hier goed on -
derdak is. Maar wie is/ was Ivan Rupnik? Wat verder zoe -
ken op internet deed me belanden bij het Aletti Centrum
(‘www.centroaletti.com’) in Rome. Rupnik (1954, jezuïet,
filosoof, theoloog en kunstenaar, priesterwijding 1985) heeft 
de leiding van het Aletti Centrum.

Het Ate lier van het centrum is de ‘werkplaats’ van een groep,
mannen en vrouwen, christelijke kunstenaars. “Werk plaats’
tussen aanhalingstekens, men werkt namelijk niet alleen
met di verse kunstvormen, maar men vormt een centrum
voor gebed, wonen en werken. Daarnaast wordt theologie,
liturgie, de Bijbel en spiritualiteit bestudeerd. 

De wens van het centrum is dat er een nieuwe en frisse ont -
moeting van kunst binnen het geloof kan blijven plaats vin -
den. Waarbij zo’n ontmoeting alleen kan plaatsvinden in
een persoon. Daardoor kan het centrum zo’n plek zijn, geen 
theorie alleen, maar verwezenlijking en uitwisseling in het
scheppen van kunst.

En waarbij door de onderlinge specialisaties en vakkennis via
dialoog en communicatie met elkaar een stimulerende en
verdiepende werking ontstaat.

Door in beweging te blijven, in onszelf, en door met wijsheids -
tradities en met elkaar, in wisselwerking te staan, worden
en blijven inzichten ‘levend’. En kunnen deze inzichten en
verworvenheden, als rijke oogst, een voedingsbodem
vormen voor verdere groei.

Moge de inhoud van dit nummer van Reflectie u een rijke oogst 
aan inspiratie en aanknopingspunten bieden. In ieder geval: 
veel leesplezier! Paul van Rooijen - eindredactie ¨

Ssspitueel

Col umn door Aat-Lambèrt de Kwant

Vorige week bevond ik mij weer eens op de boot van het be -
faamde res tau rant Het Gul den Vlies in Alkmaar, door een
vriend ooit abusievelijk De Gul den Maagd genoemd. De boot 
is omgebouwd tot terras waar het goed toeven is, hoe wel ik
doorgaans op de stoelen langs de gevel te vinden ben.

“Je kunt jou daar uittekenen”, zei iemand onlangs en hij kan het 
weten omdat hij zelf  zich daar vrijwel iedere dag laaft aan
zijn onafscheidelijke gerstenat. En ook ik zat, gewoonte -
mens, weer eens mijn lijfblad te lezen en als spiritueel ‘in-
nemend’ persoon genoot ik in afwachting van de bitter -
ballen, van de spiritualiën en van het bakje nootjes.

Doordat daar ook vrij veel bekenden hun verpozing zoeken is
lezen niet altijd mogelijk en leg ik als sociaal voelend man
met een zucht m’n krant maar weer neer, want ook als ik
gewoon doorlees gaat de monoloog doorgaans gewoon
door. Zelfs ‘iPad-ten’ is dan geen aanleiding om er maar
even het zwijgen toe te doen. Alkmaarders zijn nu eenmaal
gezellig en praatgraag.

Ook nu had ik mij weer achter mijn krant genesteld en verheug -
de mij op de spiritualiën die mij juist werden aangereikt. In -
middels had een mij onbekend persoon een tafel verder
plaatsgenomen en ondanks dat dacht ik lekker door te kun -
nen lezen.Nee dus. 

“Bent u Aat de Kwant?” Ik kon niet an ders dan deze indringen -
de vraag bevestigend beantwoorden. 

“O, leuk, mijn zus kon u..”  “Kon mij? Nu niet meer dan?” “Ja,
ze kon u.” Ik deed maar geen pogingen deze grammaticale
verspreking te corrigeren.

Het schijnt dat veel Zaankanters “kon” zeggen inplaats van
“ken”, maar goed…

“M’n zus zegt dat u heel ssspitueel bent.” - “Spititueel?”
“Ja, heel ssspitiueel. Dat ben je toch?” 
- “Nou niet dat ik weet.”

“Nou, niet zo bescheiden.” - “Maar ik ben helemaal niet spitu -
eel, maar je bedoelt wellicht spiritueel?” “Nee hoor, ze zei
echt ssspitueel.”

Ik gaf het maar op.
“En ze zegt ook dat je geratis bent?” - “Geratis?”
“Ja, zoiets.” Er ging me een lichtje op.
- “Oh. Je bedoelt charismatisch? “ “Ja, dat was het.”
- “Nou luister, zeg tegen je zus dat ik noch spiritueel noch cha -

rismatisch ben. Ik ben gewoon een stukkieschrijver over
spiritualiteit, maar roep niet van de daken dat ik zo spiritu -
eel ben. Mensen zijn niet spiritueel, maar leven het en ik
leef het ook niet altijd.”

“Nou niet zo moeilijk doen hoor! Je kijkt of ik ’n vies woord zeg
en ssspitueel.”

- “Nou ja, het is wel verworden tot een soort vuilnisvat waar je
allerlei troep in gooit”, zei ik, mij tegelijk realiserend dat de
man niet helemaal snapte wat ik bedoelde. 

“Je zegt ‘spitueel’, maar het is spiritueel en dat is een woord
dat vaak misbruikt wordt”, zei ik. De man keek me aan of ik
gezegd had dat er bier in de Lindegracht stroomde in plaats 
van wa ter.

“Maar geratisch ben je wel?” - “Nou ben ik wel een dagje of wat 
ouder, maar een kwetsbare oudere (want dat betekent geri -
a trisch zijn) ben ik nog lang niet. Omdat ik hier vaak rond
hang zou hangoudere wellicht een juistere benaming zijn.”

Afijn, de man bedoelde charismatisch, maar in de spiegel
starend zag ik nog geen aureool boven m’n hoofd.

Nee, ik ben niet spiritueel en niet charismatisch maar probeer
dat maar eens duidelijk te maken.
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Ik bood de man een van de vele drankjes van die De Gul den
Vlies in huis heeft aan en liet hem ook meegenieten van de
bitterballen.

Ja, ik weet het, spiritualiën en bitterballen nuttigen is niet zo
spiritueel. Dat had een andere zich spiritueel noemende
bezoekster van een ander es tab lish ment me onlangs dui -
delijk gemaakt, maar ik maakte haar duidelijk dat ik nu een -
maal in zonde geboren en ontvangen ben en ik intens ge -
niet van ‘deze zonde’, wat tot gevolg had dat ze zei te
hopen dat ik nog eens zover zou komen als zij.

“Niet te hopen”, zei ik nog, waarop ze hoofdschuddend
opstapte. 

Tja, in mijn gedeformeerde (eh, sorry or tho dox gereformeerde)
mi lieu vonden ze ook al dat ik me bekeren moest en ook bij 
de EO waar ik ooit werkte hadden ze moeite met mijn
‘zondige’ manier van doen. 

Kan het gewoon niet laten. Verslaafd aan zonde? Het is maar
wat je onder het begrip verstaat.

Een van de mooie dingen van de VKK vind ik dat het niet zo’n
beladen begrip is als meer algemeen in het chris ten dom en 
de rooms-katholieke kerk in het bijzonder.

‘Zonden’, liever nog ‘fouten’, worden godzijdank hier in de VKK
gezien als onderdeel van de grote leerschool en steeds  als 
we ‘in de fout gaan’ zullen wij na het struikelen weer over -
eind geholpen worden om verder te gaan. De VKK gelooft
ook niet in een straffende God. Wel in een God die vol
liefde ons in de gelegenheid stelt om in een volgende
situatie de dingen beter te doen. Wel zouden die fouten
gevolgen kunnen hebben, waarmee je op de lijn zit van de
wet van oorzaak en gevolg, karma dus, maar ook daar
plaats ik zo mijn vraagtekens bij. Mooi vind ik wel dat niet
geloofd wordt in  een ‘God der wrake’, waarmee de gelovi -
gen eeuwenlang om de oren werd geslagen en waarmee
velen onderdrukt werden. Het heeft bij velen zo z’n diepe
sporen nagelaten en heel wat levensvreugde vergald.

En nu zie je in het spirituele wereldje nogal eens hetzelfde
waarschuwende vingertje omhoog gaan. Veel mag niet en
zou niet spiritueel zijn. 

En in de VKK werd mij, toen ik pas lid was, te verstaan gege -
ven dat al co hol ‘not done’ was. Ik bleef echter ‘in-nemend’
en heb dat nooit gebiecht.

Maar goed om bij het verhaal te blijven, ik bood de man dus
een ‘zondig’ drankje aan dat vervolgens door hem in één,
hooguit twee, teugen werd geconsumeerd waarna hij me
vragend aankeek. Waarop ik voor hem maar nog iets zon -
digs liet aanrukken. “Wel de laatste, hoor”, zei ik nog 

“Vertel eens waarom je zus mij charismatisch vind”, vroeg ik, in 
de hoop dat hij een leuke zus had.

- “Nou, ze is ’s op een lezing van je geweest.” “Oh”, zei ik.
“En dat vond ze geweldig.” - “Eh, mij of die lezing?”
“Ze vond je gewoon goed.”
- “Ja, maar luister. Ik gaf daar een lezing en zit hier nu aan

biertje en bitterballen van de zon te genieten, maar ze moe -
ten mij geen etiketten opplakken. Dus als je je zus weer ziet 
zeg haar dan dat ik niet degene ben die zij graag wil zien,
enne laat haar maar eens langskomen.”

Hij verschrikt: “Nou, nee hoor, dat doe ik niet. Krijg ik weer op
m’n kop omdat ik hier zat. Ze vindt juist dat ik een voor -
beeld moet nemen aan jou, maar ik weet het niet meer nu
hoor, want jij lust er ook wel pap van.”

- “Ik lust wel van meer dingen pap,” zei ik 
En zo viel een godje die middag van z’n voetstuk. Prima.
Goed dat mensen het beeld dat ze van je hebben, moeten

bijstellen, zoals een goede vriend die ik toch wat ben
tegengevallen. Ook prima.

En die zus? Nooit gezien!

* * *
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Tentoonstelling:
De Dode-Zeerollen

Drents Mu seum, Assen

Van 9 juli 2013 t/m 5 januari 2014 laat het Drents Mu seum 
opnieuw een uniek archeologisch fenomeen van wereld -

formaat zien met een grote tentoonstelling over de
befaamde Dode-Zeerollen. 

Te zien zijn originele Bijbelse manuscripten en objecten
uit de tweede eeuw voor Chr. tot de eerste eeuw na Chr. 

en alternatieve teksten die niet in de Bijbel 
terecht zijn gekomen. 

De teksten op deze wereldberoemde rollen geven ons
onschatbare informatie over de geschiedenis en cultuur uit

de periode waarin belangrijke kenmerken van het
jodendom en chris ten dom gevormd werden. Verder

worden er objecten getoond uit het oude Judea, uit de
nederzetting van Qumran (de plaats waar de rollen

gevonden zijn) en uit Jeruzalem. 

De Dode-Zeerollen worden samen met het grafcomplex
van Toetanchamon in Egypte en het Chi nese Terracotta
Leger in Xi’an als één van de grootste archeologische

ontdekkingen van de 20ste eeuw gezien.

De tentoonstelling werd samengesteld in nauwe
samenwerking met het Qumran Instituut in 

Groningen en de Is rael An tiq ui ties Au thor ity.

Bereikbaarheid

Het Drents Mu seum ligt op circa vijf minuten
loopafstand van het In ter city- en busstation Assen.

Bezoekadres:
Brink 1, 9401 HS Assen 

Er zijn meerdere parkeergelegenheden 
in de buurt van het mu seum.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over openingstijden,
toegangsprijzen, de parkeergelegenheid, etc.?

Postadres:  Postbus 134, 9400 AC Assen

Telefoon: 0592 377773 

Fax: 0592 377719 

Email: ‘info@drentsmuseum.nl’

Website: ‘www.drentsmuseum.nl’



De Landdag 2013

Drie vragen centraal in het middagprogramma

Frank Kouwe

De af ge lo pen drie jaar is er in onze Kerk een toe na me in de aan dacht voor het vrou we lijk gees te lijk as pect of aan zicht. Sinds Pa -
sen 2013 is er een her zie ne li tur gie in ge bruik die (iets) min der man ne lijk is. Op 6 juli 2013 or ga ni seer de de Kerk sa men met de
Aca de mie Pans op hia een cong res over het the ma ‘Het Eeu wig Vrouwelijke’. Aan slui tend werd op 7 juli in de mid dag een bij -
eenk omst ge hou den waar in werd stil ge staan bij de vraag wat de in zich ten van het cong res con creet kun nen be te ke nen voor onze
Kerk. Ook in de Cle ri ca le Sy no de wordt bij dit on der werp stil ge staan. Bij voor beeld de bij dra ge van de kerk ge meen te Utrecht tij -
dens de Ker ken nacht op 21 juni 2013 had als the ma “Het vrou we lijk aan zicht van God”.

En tij dens de Land dag op twee de Pink ster dag van dit jaar is in 
de mid dag met de aan we zi gen in de vorm van een work shop
ge werkt aan drie vra gen. Twee er van had den te ma ken met het 
vrou we lijk aan zicht en de der de met het feest van de dag:
Pink ste ren.

De vragen
1 — Op wel ke wij ze kun nen we het vrou we lijk aan zicht van
God in de li tur gie ver gro ten?
2 — In de ca ta com ben van Rome werd het vol gen de op schrift
ge von den: ‘Ik moet eerst een Ma ria wor den op dat Chris tus in
mij ge bo ren kan wor den.’ Wat be te kent deze uit spraak voor u?
3 — Wat be te kent Pink ste ren voor u?

Zeven groepen
In to taal zijn ze ven
groe pen met deze
vra gen aan de slag
ge gaan. De aan pak
in de work shop was 
in gro te lij nen als
volgt: brain storm,
di a loog (geen dis -
cus sie), lui ste ren
naar el kaar en je la -
ten in spi re ren door
de an der tot meer
in breng, ver rij ken
van el kaars op -
brengst door er iets
aan toe te voe gen of 
uit te wer ken. Op
deze wij ze kon den
de vra gen in de re -
la tief kor te tijd die
be schik baar was op

een in ten sie ve wij ze ver kend en be ant woord wor den. Er was
ech ter geen tijd om de sug ges ties verd er uit te wer ken in meer
con cre te voor stel len voor ve ran de ring. 

Voor de le zer zal dat mis schien een wat on vol daan ge voel
ge ven, maar als zij/hij het leest van uit de we ten schap dat het
al le maal pril le, spon ta ne idee ën en op vat ting en zijn, kan dat de 
ei gen cre a ti vi teit tot in vul ling van wat hem/haar hier wordt
aang ereikt, stimuleren. 

Weergave
In on der staand ar ti kel geef ik weer wat er die mid dag is op ge -
schre ven. Ik heb ge pro beerd daar aan in hou de lijk van mij zelf
niets toe te voe gen en niet mijn me ning en in ter pre ta tie te ge -
ven. Met de be doe ling dat wat er is ge zegd te la ten zijn wat
het in zich zelf is. Uit spra ken die iets met el kaar ge meen heb -
ben, heb ik ge groe peerd. Om de lees baar heid te be vor de ren
heb ik ver bin den de tekst de len ge schre ven. 

De eerste vraag
De eer ste vraag over het vrou we lijk aan zicht in de li tur gie le -
ver de re la tief veel idee ën op. Uit de veel heid heb ik een top
drie van op vat ting en be noemd waar voor een eer ste aan zet tot
uit wer king werd on der no men. 

— De eer ste op vat ting is dat het vrou we lij ke het vorm aan -
zicht van God is. Door wij zi ging en aan te breng en in de vorm
van de li tur gie en min der woor den te ge brui ken, wordt het
vrou we lijk aan zicht ver groot, zo werd naar vo ren ge bracht.
Door dit te doen ont staat er meer stil te en se re ni teit waard oor
het vrou we lij ke wordt ver sterkt. Ook werd bij het vorm aan -
zicht ge noemd het ver la gen van het tem po van de Mis. De ge -
dach te die hier bij werd neer ge legd, is dat daard oor dat wat
zich wil uit druk ken in de Mis de kans krijgt (“het ‘theatrale’
zich zelf la ten uit druk ken”, werd er ge zegd). Een an de re sug -
ges tie die werd ge daan, was el kaar de hand ge ven of el kaar
om hel zen om zo de ge meen schap te er va ren en het ‘wij’ te
ver ster ken. Het ‘wij’ als de ge meen schap, ge lijk te stel len met
het vrou we lij ke, en ge lijk te stel len met de ge meen te.
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— De twee de op vat ting over het vrou we lijk aan zicht in de li -
tur gie was het be na druk ken van de mys tie ke brui loft van het
man ne lij ke en het vrou we lij ke in de con se cra tie. Dit zou ge -
daan kun nen wor den door een stil te mo ment te cre ëren vóór de 
mys tie ke brui loft en daar bij ge bruik te ma ken van de ge meen -
te. De ge meen te staat voor het vrou we lij ke, want de ge meen te
is de bruid. 
— De der de op vat ting die re la tief veel steun kreeg, was dat
de Mis vrou we lijk noch man ne lijk moet zijn. In de Mis gaat
het om broe der schap en daar in is geen on der scheid tus sen
man ne lijk en vrou we lijk. Het gaat er om in de Mis te wer ken
in een an dro gy ne rich ting. We zijn im mers al le maal kin de ren
van God en voor kin de ren maakt het on der scheid man ne lijk en 
vrou we lijk niet uit. “Het gaat om ‘één-Zijn’,” werd er ge steld.

Naast deze top drie is er, bij de eer ste vraag, nog een groot
aan tal idee ën naar vo ren ge bracht die kun nen wor den ge groe -
peerd in drie thema’s.

Eerste thema van de eerste vraag: Maria/ Sophia
Er vol gen di ver se uit spra ken rond dit the ma.

• Breng tot uitdrukking dat de kerkruimte vrouwelijk is; je
zou het de man tel of de schoot van Maria kunnen noemen;

• Integreer Maria, het vrouwelijke, meer in het liturgisch
centrum, het koor;

• Wees bij het zingen van een Mariagezang gericht op het
Maria-altaar;

• Spreek over Sophia in plaats van Maria;
• Benoem alle bijvoeglijke naamwoorden in de Mistekst die

vrouwelijk zijn als Sophia;
• Hier staat een andere opvatting tegenover die stelt dat de

liturgie wel aangepast moet worden aan de taal, maar dat
de taal niet zo zeer of vrouwelijk of mannelijk hoeft te zijn

Tweede thema van de eerste vraag: 
‘vader-moeder / mannelijk-vrouwelijk’
Ook hier over vol gen di ver se idee ën: 
• Spreek God aan als ‘Vader-Moeder’. Door gebruik van de

term Vader-Moeder ontstaat er ‘iets’, is er geboorte van
‘iets nieuws’. Gesteld werd dat in het Credo vaderschap –
“wij geloven in het vaderschap Gods” - vervangen zou
kunnen worden door vader-moederschap of ouderschap. 

• Over het begrip ouderschap werd ook gezegd dat dat juist
gekunsteld is! “Het zijn vooral de mannen die het
moederschap willen!”, werd er opgemerkt;

• Voer een “Onze Moeder” gebed in;

• God is Geest en dus mannelijk noch vrouwelijk;
• Vrouw in het priesterambt geeft al veel 

vrouwelijke ‘kleur’;
• Neem Osiris, Isis, Horus als Drie-eenheid

Derde thema van de eerste vraag: vorm
• Open de dienst met woorden die zachtheid, gevoel

uitdrukken; 
• Geef de vredegroet onderling door in de gemeente en laat

hem weer terugkomen bij de cel e brant;
• Zorg voor beweging, ritme (bijvoorbeeld dans); de drie

“heren” voor het altaar voeren in hun beweging een soort
dans uit (bedoeld wordt de dienst die vroeger een Drie
Heren Dienst heette, en na het wijden van vrouwen tot
priester wordt aangeduid als Hoogmis);

• Gebruik een half ronde vorm of een kring;
• Geef ruimte binnen de Mis aan eigen vormen zoals

gebeden door gemeenteleden bv. uit een keus aan gebeden. 
Meer vrouwelijke gebeden en meer vrouwelijke gezangen
gebruiken en gedichten die “op toon” zijn gezet, werden
ook als mogelijkheden naar voren gebracht;

• Maak gebruik van andere muziekinstrumenten;
• Laat de kelk rondgaan;
• In de kerk in Naarden hangt boven het altaar een verbeel -

ding van de Heer Maitreya. Daarover werden in dit
verband drie ideeën naar voren gebracht:

• a- Haal het weg;
• b- Hang daarnaast een verbeelding van Maria;
• c- Maak het ‘beeld’ boven het altaar mannelijk en

vrouwelijk tegelijk.

Adviezen rondom de eerste vraag
Uit de op brengst rond om de eer ste vraag kun nen ook enk ele
‘adviezen’ wor den ge des til leerd:
• Maak duidelijk op welke wijze het vrouwelijke al in de

Mis aanwezig is: bijvoorbeeld de Subdiaken in de
Hoogmis en de Drie-eenheid in het Glo ria. 

• Misschien zit het wel in het bewustzijn van mensen dat het
vrouwelijke niet herkend wordt en ligt het niet aan de
liturgie. Werk daarom (ook) aan een bewustzijnsvergroting 
door de symboliek in de liturgie dieper en intuïtiever te
vertalen en waak voor ‘dingen die kunstmatig’ zijn; 

• Besteed bijvoorbeeld aandacht aan wat er in de “Weten schap
der sacramenten” van Mgr. C. Lead beat er geschre ven is over
de achtergronden van de H. Mis, zoals de op vat ting dat litur -
gie een werktuig is om ‘de diepere lagen te bereiken’. 
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Heer Mait reya                       
bo ven het al taar                    



Stilte en de eerste vraag
De wer king van stil te werd ver schil len de ma len ge noemd. Bij -
voor beeld: de ei gen lij ke tem pel is niet van woor den ge maakt,
maar van ‘geest’ in je zelf die in de Stil te kan ont wa ken. Bij -
voor beeld in de stil te tij dens de con se cra tie waar bij het or gel
niet speelt.

De tweede vraag
Ook de twee de vraag over de per soon lij ke be te ke nis van het
op schrift in de ca ta com ben van Rome - ‘Ik moet eerst een Ma -
ria wor den op dat Chris tus in mij ge bo ren kan wor den.’ – le -
ver de veel re ac ties en idee ën op. 

Voor deze vraag wordt nu niet als bij de an de re vra gen uit
de veel heid aan op vat ting en een top drie be noemd, maar er
volgt een weer ga ve van de re ac ties en inbreng.

• De tekst verwijst naar ‘inbedding’, naar het helemaal
ontwikkelen van het Christuslicht dat in Maria samen kan
gaan met de lichtenergie; 

• Maar ook wordt als opvatting gegeven: het persoonlijke
belang ondergeschikt maken aan de Goddelijke naam en
bereid moeten zijn om zich met het lijden te verbinden; 

• Een energetische duiding van de tekst wordt gegeven in de 
omschrijving “Maria is de bewegende levensenergie van
de aarde en Christus is de geestelijke levensenergie”;

• De tekst wordt ook verstaan als een die iets zegt over
gnosis. Gnosis was bekend in het oude Rome, zo wordt er
opgemerkt. Het is de gnosis die de voorwaarde is voor de
impuls om het verlangen naar geestelijke groei te ontwik -
kelen. Hoewel dat niet wordt gezegd, lijkt het erop dat
Maria hier gezien wordt als de gnosis, de kennis van het
hart. Het is gnosis die begrip creëert: wat begrepen wordt
kan worden uitgedragen, wordt er opgemerkt.

Idee ën die naar vo ren wor den ge bracht, wij zen erop dat Ma ria
wordt ge zien als een ‘(ba sis)prin ci pe dat voor waar de is of
schept voor….’. 
• Zo wordt er opgemerkt dat de betekenis van Maria vorm

gevend is en dat er sprake is van een Maria inwijdings -
proces. Voorwaarde om Christus geboren te laten worden
– zonder Moeder geen kind – of voorwaarde voor het ont -
vangen van de Christuskracht en eerst de Zetel van Wijs -
heid (Maria), pas dan de Christus. De voorwaarde voor het 
ontvangen is ontvankelijkheid, dat is Maria;

• Nog an ders verwoord: Maria maakt de vorm gereed
waarna het lichtgevende prin cipe zijn aardse vorm kan
krijgen; 

• Het Mariabegrip wordt ook gezien als ‘ontvangend’ en als
een begrip dat vanuit een theosofische invalshoek
meerdere niveaus kent;

• In energetische bewoordingen werd de tekst als volgt
geduid: 

a – Bewustwording (Maria) is de voorwaarde voor de
Christusenergie;

b – De Maria-energie is het vrouwelijke, het gevoel, de ziel
(Kreeft): eerst moet het zielenleven, het gevoelsleven ont -
wikkeld worden (Yin), dan kunnen Yang (het mannelijke)
en Yin zich verenigen in een Eenheid: Christus.

In de re ac ties wordt meer de re ma len de term in wij ding ge -
bruikt: het op schrift zou ver wij zen naar een Ma ria ini ti a tie.

Hoe dat pre cies is be doeld, wordt uit de be schik ba re in for ma -
tie niet dui de lijk. Maar wel licht heeft de ver wij zing te ma ken
met de op mer king dat het hart mid del punt het ener gie punt is
van ‘Moederliefde’. 
• Ook wordt gesproken over de tekst als een “Maria sta -

dium/ Maria initiatie” welke betrekking heeft op een
transformatieproces van ‘verfijning naar binnengaan’; 

• Maar ook de term ‘dienstbaar’ wordt in dit verband ge -
noemd en het ondergeschikt zijn van het Ik aan een Groter
geheel; 

• Ook wordt de vraag gesteld of het Maria-sta dium / de
Maria initiatie specifiek vrouwelijk is of algemeen
menselijk.

En er zijn dui ding en die het ka rak ter van as so ci a ties lij ken te
heb ben, maar niet met die term zo ge noemd zijn: zui ver,
(sterk) ver lang en(d), in ner lij ke hong er en ont vang end, ge vend, 
over ge vend. Twee be ken de uit spra ken in de Bij bel – “Ik ben
de weg, de waar heid en het le ven” en “Mij ge schie de naar Uw 
woord” – wor den ken ne lijk ge as so cieerd met de tekst uit de
ca ta com ben. Het in spi reert ook tot de uit druk king “dood doet
le ven”, een va ri ant op “hoop doet le ven”.

De derde vraag
Als laat ste wordt hier na ver slag ge daan van de der de vraag
over Pink ste ren: “Wat be te kent Pink ste ren voor u?”. 
• De hoogst scorende opvatting vermeldt dat Pinksteren gaat 

over de H. Geest. Die is de goddelijke inspiratie om jezelf
bewust te worden van je denken en je handelen en je steunt 
om stapsgewijs te groeien tot volmaaktheid;

• De tweede opvatting stelt dat Pinksteren te maken heeft
met het aanwakkeren van de Godsvonk in jezelf en het er
aan bijdragen de Godsvonk in anderen aan te wakkeren.
De aangewakkerde Godsvonk helpt ons tot begrip voor el -
kaar. Het zijn geschenken van de H. Geest. Maar ook helpt 
het ons bewust elke keer weer het goddelijke Licht samen
te delen en zonder te spreken ook elkaar te begrijpen;

• De derde opvatting: Pinksteren heeft te maken met de
wisselwerking tussen de H. Geest en de individu; deze
leidt tot het verhogen van de individu en tot begrip en
liefde voor elkaar. De laatste twee zijn de uitkomst van
inspiratie, steun en een aangewakkerde Godsvonk (hier -
boven als hoogst scorende en op een na hoogst scorende
genoemd); 

• Daarnaast geeft de H. Geest vreugde en gevoel van eigen
waarde. Christus heeft tegen zijn apostelen gezegd dat hij
vertroosting zou sturen en voegde daar aan toe: “Zonden
die gij de ander vergeeft die zijn ze vergeven, zonden die
gij de ander niet vergeeft die zijn ze niet vergeven”. Dit
geldt niet alleen voor de apostelen, maar voor elk mens: als 
wij de ander niet vergeven gebeurt er niets.

Pink ste ren werd ook op de vol gen de wij zen ge ka rak te ri seerd:
• Het is de bekroning van Christus’ werk in de wereld door

middel van goddelijke inspiratie;
• Door de inspiratie van de H. Geest beseft ieder dat hij

dezelfde Al-Ene heeft;
• Het is het brandend hart, het is in vuur en vlam gezet

worden;
• Pinksteren schenkt begrip en inzicht en leidt tot vergeving;
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• Het vraagt ons de uitstorting van de H. Geest uit te dragen
in de westerse wereld;

• Pinksteren leidt tot het vergroten van het inzicht in de
Schepping. Vanuit dit besef kom je tot steeds liefdevoller
handelen, het heeft een vernieuwend ef fect.

Ten slot te de op vat ting: breng het ge schenk van Pink ste ren
naar het al le daag se ni veau, het gaat ui tein de lijk om het door -
wer kend en uit wer kend ef fect van Pink ste ren.

En nu verder … mijn persoonlijke mening
De op brengst van deze mid dag over de eer ste twee vra gen zal
wor den ge bruikt in de verd ere zoek tocht naar het nog meer
vrou we lijk ma ken van onze li tur gie. Hoe deze zoek tocht er uit
gaat zien, is nog niet be kend. 

Zelf heb ik hier over wel een op vat ting. En die is dat de ge -
meen ten ge vraagd wor den de re sul ta ten verd er uit te wer ken.
Dit sluit aan bij mijn op vat ting dat een ge meen te ook de func -
tie kan heb ben van li tur gi sche werk ge meen schap. Een ge -
meen schap waar in li tur gi sche idee ën ont wik keld en uit ge -
werkt wor den en in dien mo ge lijk uitgeprobeerd. 

Deze op vat ting sluit aan bij wat er ook in de maat schap pij
ge beurt. Via di gi ta le plat for men als Link edIn leg gen in di vi du -
en vra gen aan el kaar voor. Maar ook mi nis te ries ma ken soms
bij het ma ken van nieuw be leid op deze ma nier ge bruik van
wat wel ‘The Wis dom of the Crowd’ ge noemd wordt. Zelf
maak ik voor mijn werk daar ook ge bruik van en kom op dat
plat form le den van onze Kerk te gen die daar ook ac tief zijn.
Het is een boei en de en goe de ont wik ke ling dit op bou wen van
on der af. Pas send ook in zo als wij als Kerk wil len zijn. 

In de ong eveer an der half uur die be schik baar was op de Land -
dag is er naar mijn me ning veel goeds op ge haald. Mis schien is 
het re sul taat niet eens zo be lang rijk, maar is het pro ces en de
voor de Kerk nieu we werk wij ze veel be lang rij ker. We heb ben
er va ren dat dit werkt! 

Bij de eer de re li tur gie her zie ning wer den de ge meen ten ge -
vraagd te re a ge ren op wat an de ren – de gees te lijk heid – had den
be dacht. Op de Land dag no dig de de Kerk de aan we zi gen uit
hun cre a ti vi teit en wijs heid in te zet ten met een drie tal vra gen. 

Een com pleet an de re aan pak die in de ge meen ten een ver -
volg kan heb ben. Ge meen ten kun nen hun idee ën met el kaar
uit wis se len. Met als doel el kaars idee ën te ver rij ken en uit te
wer ken, zo als we dat op de Land dag ook heb ben ge daan. Om
na ver loop van tijd die idee ën bij el kaar te breng en en in een
ex pe ri men te le vorm uit te gaan proberen. 

Hoe dat al le maal in zijn werk kan gaan, moet nog uit ge -
zocht wor den om ver vol gens af spra ken te ma ken over die
werk wij ze. Ook in het op zet ten van die werk wij ze kun nen de
ge meen ten een rol spe len. Het is fijn om te we ten dat onze
voor zit tend bis schop, Mgr. Ja mes Zin zow, de li tur gi sche ont -
wik ke ling en in ons land met be lang stel ling volgt, om dat ze
voor de in ter na ti o na le kerk van be te ke nis kun nen zijn. Het kan 
voor ons een sti mu le ren de en in spi re ren de ge dach te zijn, te
we ten dat er ver wach tings vol en met ver trou wen naar de Ne -
der land se Kerk wordt ge ke ken en dat ie de re ge meen te via het
lan de lij ke proces kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze
Kerk wereldwijd.

Opmerking
De re dac tie wil graag Lin da Fok ker van har te be dank en voor
het be schik baar stel len van de ge bruik te af beel ding en.

Frank Kou we is eer staan we zend 
pries ter in de kerk ge meen te Utrecht.

* * *
*
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Boekeninfo (1)
Flo ren ti no Garciá Mar ti nez, Mla den
Pop ovic en Adam van der Wou de
De rol len van de Dode Zee
Ten Have 2013
Twee de her zie ne druk
Zes tig jaar na de ont dek king van de
Dode Zee rol len is de com ple te ver ta ling
van de niet-bij bel se rol len in een ver be -
ter de en aang evul de uit ga ve in één ge -
bon den en fraai vorm ge ge ven band ver -
sche nen. De tekst uit ga ve be vat een uit -
ge brei de al ge me ne in lei ding op de rol len 
en in lei ding en op de af zon der lij ke tek -
sten. Ver der biedt het boek een com ple -
te en vol le dig bij ge werk te lijst van alle
ge von den hand schrif ten, voor zien van

re cen te li te ra tuur ver wij zing en. Deze uit ga ve is ver zorgd door des kun -
di gen van het Qum ran Insti tuut van de Rijk su ni ver si teit Gro ning en. 

De eer ste Ne der land se ver ta ling van de niet-bij bel se rol len, die
sinds 1947 zijn ge von den in Qum ran bij de Dode Zee, ver scheen in
1994 en 1995 in twee pa per backs, ook van uit het Qum ran Insti tuut.
Des tijds wa ren slechts 10 van de 39 de len ver sche nen van de of fi ci ële 
se rie Dis co ve ries in the Ju dae an De sert, waar in de ma nu scrip ten zijn
ge pu bli ceerd. Adam van der Wou de en Flo ren ti no García Martínez
ver rich ten pi o niers werk bij het Qum ran Insti tuut door te ver ta len op ba -
sis van de be schik ba re foto’s van de ma nu scrip ten en op grond van
voor lo pi ge edi ties van som mi ge van de tek sten.

Nu alle Dode Zee rol len zijn ge pu bli ceerd, is de re con struc tie en in ter -
pre ta tie van be paal de tek sten ge wij zigd. Ook zijn er nieu we tek sten
be kend ge wor den. De twee de her zie ne druk, ver zorgd door Flo ren ti no
García Martínez en Mla den Pop oviæ, ver werkt al deze wij zi ging en.



De conferentie ´het eeuwig vrouwelijke´
een persoonlijk verslag door Nora Noya

De Verhevenheid van de Wijsheid
Waar ach tig, de Wijs heid roept,
De schran der heid ver heft haar stem
Zij staat langs de weg op de top pen der hoog ten,
Op het kruis punt der we gen,
Opzij aan de poor ten aan de ing ang van de stad
Waar men de poor ten be treedt, pre dikt zij luid:
Ik roep tot u man nen,
Ik spreek tot de kin de ren der men sen
Leert toch on no ze len, wat schran der heid is,
Ver staat toch dwa zen, wat Wijs heid be te kent. 

     (Spreu ken 8:1-5)

De con fe ren tie “Het Eeu wig Vrouwelijke’ was een ge za men -
lijk ini ti a tief van Stich ting Aca de mie PanSop hia en de Vrij-
Kat ho lie ke Kerk in Ne der land. Ze werd ge hou den op het
Inter na ti o naal The o so fisch Cen trum te Naar den in de Be sant
Hall, op za ter dag 6 juli ge volgd door een in for me le bij een -
komst op zon dag mid dag 7 juli.

Het was, de za ter dag van de con fe ren tie, wer ke lijk een stra -
len de dag. Zon ne schijn vol op en een op komst (ruim 120 per so -
nen) die alle ver wach ting te bo ven ging. De Be sant Hall (met
haar deu ren wijd ge o pend naar de tuin) zag er sfeer vol en fees -
te lijk uit met kleu ri ge dra pe rie ën en pracht i ge bloe men. Ook de
Me no ra was pre sent en er was een beeld je van de Vrou we ge -
flank eerd door bran den de licht jes. Voor de lunch, la ter die dag,
kon den we kie zen uit twee heer lij ke soe pen met stok brood.

So fia met Boekrol

Dr. Anni ne van der Meer open de met een wel komst woord de
con fe ren tie. Naast Anni ne wa ren er de vol gen de spre kers: 
• Dr. Mar ga ret Barker (‘Vrouwe Wijsheid’); 
• pr. Ron ald Engelse (‘De Boodschap van onze Vrouwe aan

de Mensheid’ en ‘de Wijsheid die Prof. Van der Stok
bezielde’) 

• en + Gert Jan van der Steen. (‘De Heilige Mis in kosmo -
logisch perspectief; hoe mannelijke en vrouwelijke symbo -
len werkzaam zijn in de H. Mis’). 

• Annine van der Meer sprak behalve over de ‘Samenhang
tussen Sophia, Maria Magdalena en Maria’ ook over ‘De
Moeder en de Toekomst’. Zij bracht deze kleurrijk in beeld 
met een schat aan illustraties, waarin kunst, iconografie en
architectuur centraal stonden.

In dit ar ti kel zal ik mij be per ken tot een sa men vat ting van de
bij dra ge van dr. Mar ga ret Bar ker, waar het de spre kers op de
za ter dag be treft. Omdat ik be sef dat ik niet vol le dig kan weer ge -
ven wat zij ver teld heeft richt ik mij voor al op de Tem pel. Dat is 
een on der werp dat mij al lang er be zig houdt. Ver vol gens komt
een im pres sie van de zon dag mid dag bij eenk omst aan bod.

 Vrouwe Wijsheid
Ie de re zon dag weer klinkt voor af gaand aan de Hei li ge Mis in
vele ge meen ten van onze Vrij-Kat ho lie ke Kerk de Be zin ning
op de Wijs heid (Spreu ken 8:22). 

Mar ga ret Bar ker spreekt in haar voord rach ten van
‘Vrouwe Wijsheid’. Hier mee wil zij het spe ci fie ke ka rak ter
van Wijs heid be na druk ken. In deze sa men vat ting zal ik haar
term gebruiken.

Dr. Mar ga ret Bar ker is een op mer ke lij ke vrouw, moe der en 
groot moe der, ai ma bel, ei gen zin nig en re vo lu ti o nair. In haar
woon plaats heeft zij ooit een Blijf-van-mijn-lijf-huis op ge -
richt. Zij werk te als pre di kan te en is in haar vrije tijd be gon -
nen het Oude Tes ta ment, de ge schie de nis van de Jood se cul -
tuur, de Jood se re li gie te on der zoe ken en kwam tot ver ras sen -
de ont dek king en. 

In het be gin werd Mar ga ret Bar ker nau we lijks se rieus ge -
no men maar nu krijgt ze vol op er ken ning. Ze ont ving een ere -
doc to raat. Ook was Mar ga ret voor zit ter van een groep oud tes -
ta men ti sche we ten schap pers.

He breeuw se en Grieks oud tes ta men ti sche tek sten, Het
Nieu we Tes ta ment, Jood se en Chris te lij ke Apo crie fen, Dode
Zee Rol len, Rab bijn se en la te re Jood se ge schrif ten en tra di ties, 
Pseu de pi grap ha, vroeg-chris te lij ke ge schrif ten en li tur gie ën,
Gnos ti sche ge schrif ten, Antie ke tek sten uit het Mid den Oos ten 
vor men o.a. de bron nen waar Mar ga ret Bar ker haar ken nis
van daan heeft en waar uit zij haar be zie ling en in spi ra tie put.
Cen traal in Margaret’s werk staat de the o lo gie van de Tem pel 

Dr. Mar ga ret Bar ker spreekt over de Vrou we in de Tem pel 
van Je ru za lem vóór de zui ve ring door ko ning Jo sia (640-609
v.Chr.). De Vrou we, de oer moe der van Oud- Isra ël, die Wijs -
heid wordt ge noemd. Ande re na men waar de Vrou we on der
be kend stond zijn: Ashra tah/Asher ah, El Shad dai, Ru ach,
Chok mah, Ela (Elo ha) en Quds hu. Ook ver telt Dr. Bar ker hoe
Vrou we Wijs heid in de Tem pel van Je ru za lem werd af ge we -
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zen en ui tein de lijk werd verd re ven; ze keer de te rug naar haar
plaats tus sen de Enge len (1 Enoch 42). Het boek Open ba rin-
gen, het vi si oen van Jo han nes be vat veel ver wij zing en naar
Vrou we Wijs heid. 

Asjera bedreigd

Als je over de Vrou we spreekt, dan ver wijs je in we zen naar
de Eer ste Tem pel, die in een vi si o nai re tra di tie stond. De Tem -
pel was ge richt op het Oos ten. Na druk lag op the o sis, de weg
van trans for ma tie. De Tem pel is één van de sym bo len voor
Vrou we Wijs heid. De es sen tie van de Tem pel werd on der
meer ge vormd door: het Kos misch Ver bond, de Moe der van
de Heer, de Zoon van God, de Troon, de Enge len, de Le vens -
boom, zalf olie en het Voor hang sel. ‘De Tem pel ver te gen -
woor dig de de Schepping’.

Schets van Tempel van Jeruzalem

Wat is er gebeurd met het vrouwelijke
as pect van de God van Israël? 
In één van haar boe ken, ‘The Gre at High Priest’, wijdt Mar ga -
ret een hoofd stuk aan ‘Wisdom, the Qu een of Heaven’. Mar -
ga ret ver wijst hier in naar Ge ne sis 1:26 en 27: ‘Laat ons de
mens ma ken als ons beeld, op ons ge lij kend…’; ‘En God
(meer vouds vorm, Elo him) schiep de mens naar zijn beeld. Als
het beeld van God schiep hij hem; Man en vrouw schiep hij
hen’. (NBG)

Ook ver wij zend naar ar che o lo gi sche vond sten brengt Mar -
ga ret Bar ker ons in her in ne ring hoe het god de lijk vrou we lij ke
ooit ver eerd werd en een voor na me status had. In Juda en Je -
ru za lem wer den hon der den vrou we lij ke fi gu ri nes (zgn. Ju de se
zuil fi gu ri nes) da te rend van af 854 v.Chr. op ge gra ven. Deze
beeld jes zijn tus sen de 8 en 14 cm hoog. Arche o lo gen heb ben
kun nen vast stel len dat deze fi gu ri nes ten tij de van de Twee de
Tem pel periode buiten gebruik zijn geraakt.

We we ten dat de Tem pel in Je ru za lem tot twee keer toe is
ver woest. Het be gon al met de her vor ming en van ko ning Jo -
sia, ko ning van Juda. Ko ning Jo sia was, een sa cra le ko ning. 

De vondst van een boek doet ko ning Jo sia bre ken met de
tra di tie tot dan toe. Het boek gaat over de wet van Mo zes en
werpt een to taal an der licht op de re li gie. In dat boek staat on -
der meer dat er geen go den en geen go din nen be staan; dus er is 
geen ruim te voor een Moe der Gods. Dit boek vormt de aan lei -
ding voor ko ning Jo sia om tot ‘zuivering’ over te gaan. In eer -
ste in stan tie richt de zui ve ring zich op de aan hang ers van de
oud ste tra di tie en dat zijn de priesters.

Aäron steekt de menora aan
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Ve len slaan op de vlucht naar Sy rië, Egyp te en Ara bië. Alles
wat nog met de Moe der go din te ma ken heeft, met eng elen en
met de aan we zig heid van een vi si o nai re tra di tie wordt ver nie -
tigd en ka pot ge sla gen. Te ver ge lij ken met de Beel den storm in
de Lage Lan den. Ui tein de lijk wer den alle Tem pels ver nie tigd.
Ook vele ge schrif ten die te ma ken had den met de oud ste tra di -
tie van Isra ël wer den of ver nie tigd of ve ran derd. 

Het ge wo ne volk blijft ach ter zon der Tem pel en zon der
pries ters. Dit speel de zich af in een pe ri o de waar in de meer -
der heid van het volk kan le zen noch schrij ven; dus zij die dat
wel kon den had den veel in vloed. Een aan tal schrij vers krijgt
de op dracht om de hei li ge tek sten zo te ve ran de ren dat ze in
over een stem ming raak ten met de tek sten uit het door ko ning
Jo sia ge von den boek over de Wet van Mozes in de Tempel
van Jeruzalem.

Mar ga ret ver telt hoe door de schrift ge leer den (Scri bes) alle
woor den wel ke maar enigs zins ver wij zen naar Vrou we Wijs -
heid, naar de eer ste Tem pel en naar chris te lij ke op vat ting en
doel be wust zijn ver wij derd of hoe be paal de let ters van volg or de 
wer den ve ran derd en weg ge schre ven, waard oor be te ke nis sen
een dui dig wer den. In be staan de tek sten werd de naam van Jah -
weh en zijn wet ing elast (Ben Sir ach 24:23; Ba ruch 4:1, 3:9; 3:
12). Dit werd al le maal ge daan om er voor te zor gen dat er in de
hei li ge tek sten geen spo ren meer van de oud ste tra di tie ach ter -
blij ven .Ui tein de lijk is dan over ge ble ven het Oude Tes ta ment
zo als wij deze ken nen, de uni for me Mas ore ti sche tekst. Zo
kwam de in ter pre ta tie te lig gen met de na druk op de Wet, de
Tien Ge bo den. De Wet werd een sub sti tuut van Vrou we Wijs -
heid. Van Vrou we Wijs heid en alle ver wij zing en naar haar is
pas dan iets te ver moe den als je weet waar naar je moet zoe ken.

Ze ven tig jaar na de zui ve ring door ko ning Jo sia val len de
Ba by lo ni ërs het land bin nen. Deze ne men de no ta be len mee in
bal ling schap. Voor de aan hang ers van de oud ste tra di tie, van de
Eer ste Tem pel, was deze ramp spoed iets van zelf spre kends; im -
mers, de Vrou we was de Tem pel uit ge jaagd. Het Ver bond was
daard oor ver bro ken. En de Vrou we weent. Zij weent om dat er
niet meer naar haar ge luis terd wordt en om dat dit on heil brengt. 

Omstreeks 538 v.Chr. krij gen de Ju de se bal ling en toe stem -
ming om te rug te ke ren van ko ning Cy rus van Per zië, die Ba -
by lo nië heeft ver overd. De Twee de Tem pel wordt gebouwd.

De Tempel is verwoest 
Een we reld is in eeng estort. Een nieu we we reld is ont staan,
waar in van de we reld voord ien slechts brok stuk ken en frag -
men ten her en der ver spreid lig gen en een vage her in ne ring
res teert. De Vrou we leeft in deze nieu we we reld als een on be -
wust, een niet lo gisch mo ti veer baar, ge voel, als een zich ver -
lie zend we ten in een donk ere diep te.

Je ru za lem is het machts cen trum; daar be vindt zich een be -
perk te groep die de dienst uit maakt. De heer sen de klas se was
te gen stan der van de oude tra di tie, van die eer ste Tem pel tra di -
tie, de Tem pel van Sa lo mo, de Tem pel van Vre de. In bui ten-
ge wes ten als Ga li lea blijft de in vloed van de oud ste tra di tie
gelukkig nog zeer groot. De eer ste chris te nen ge bruik ten een
eer de re ‘ongepunte’ edi tie van het Oude Tes ta ment.

Je zus staat in een oude He breeuw se Tem pel tra di tie van
voor de Twee de Tem pel. Daar waar in chris te lij ke tek sten
‘Heilige Geest’ staat wordt ‘Moeder van de Heer’, de ‘Moeder 
van Je zus de Christus’ be doeld. Hier mee be sluit ik deze sa -
men vat ting van Mar ga ret Barker’s bij dra ge op zaterdag (2). 

Zij heeft op een pak ken de ma nier, hel der, ge de gen, en met hu -
mor ver teld . Zij maak te dui de lijk hoe het chris ten dom in we -
zen de voort zet ting is van de oud ste Tem pel tra di tie (3). 

Wat mij inspireert in het werk
van dr. Mar ga ret Barker 
Haar naam was mij be kend doord at gods dienst fi lo soof dr. Da -
ni ël van Egmond deze tij dens enk ele van zijn le zing en se ries
noem de. Hij roem de haar om het baan bre ken de werk wat ze
heeft ver richt in haar on der zoek naar de tra di tie van de Eer ste
Tem pel, als zijn de de wor tels van de chris te lij ke li tur gie. 

Enke le we ken ge le den vond ik van Mar ga ret Bar ker o.m.
het boek ‘The Gre at High Priest’. Tijd ge brek nood zaak te mij
tot een voor lo pig se lec tief le zen. Ik heb mij be perkt tot o.a. het 
hoofd stuk: ‘The Angel Priesthood’. De strek king daar van was
voor mij van een dui ze ling wek ken de diep te; haast niet te be -
vat ten als je dit hoofd stuk op een lou ter ra ti o ne le wij ze zou
be na de ren. Het vi si o nai re ka rak ter van de Eer ste Tem pel
wordt mijns in ziens in dit hoofd stuk heel dui de lijk. Stu die van 
de boe ken van Mar ga ret Bar ker wil ik graag aan be ve len. Bij -
voor beeld voor ons als gees te lijk heid zou haar werk kun nen
lei den tot een nog die per in zicht en een intens levende er va -
ring van onze liturgische vieringen. 

Hoe kunnen wij de Tempel herstellen? 
Tem pels ko men in bij na alle cul tu ren en re li gies voor. In onze
li tur gie van de VKK komt de Tem pel op meer de re plaat sen
voor. De of fi ci ant roept elke zon dag de ge meen te op met de
woor den: ‘Laat ons nu sa men de Tem pel grondvesten’. Het
grond ves ten van de Tem pel be te kent we zen lijk dat het ge -
bouw in het cen trum van de we reld ge plaatst wordt, een waar -
acht i ge ont moe tings plaats wordt voor God en mens. En daar -
mee be tre den we hei li ge grond, ge wij de grond. De tra di tie
leert na me lijk dat ge wij de plaat sen zich in het cen trum van de
we reld be vin den. He mel en aar de ko men daar sa men. 

De aar de wordt ge trans for meerd tot een stuk je he mel.  En
de he mel wordt ge ma te ri a li seerd in een stuk je aar de. De Cha os 
is daard oor be grensd en de Kos mos weer ge or dend. 

De vorm van zo’n hei li ge plaats was be doeld als een af -
beel ding van een uni ver se le, he mel se struc tuur die haar uit -
druk king vindt in God, mens en we reld. 

In de Tem pel bouw her ken nen we deze struc tuur als het
Hei li ge der Hei li gen, de Hei li ge Plaats en de Voorhof. 

Bij de bouw en het in rich ten van onze Vrij-Kat ho lie ke
Ker ken is zo veel mo ge lijk re ke ning ge hou den met deze struc -
tuur. In onze Sint Ga bri ël Kerk te Amster dam is deze struc tuur 
dui de lijk zicht baar. Ook at tri bu ten hel pen ons de sym bo li sche
be te ke nis van de struc tuur te er va ren. Wij be schik ken zelfs
over een bijzondere zevenarmige kandelaar! 

De Tem pel is met haar spe ci fie ke beel den taal en my thi sche
ver ha len een we reld op zich. Ze kreeg haar vorm in een cul tuur -
pe ri o de van de mens heid waar in de we reld van de ziel mak ke lij -
ker toe gank elijk was en de mens meer trans pa rant. De mens van 
toen dacht in my thisch-po ëtische beel den. Hoe an ders is dan
onze we reld van van daag, waar in ons be wust zijn door de Ver -
lich ting min of meer be perkt wordt tot het ra ti o ne le vlak.

Her stel van de Eer ste Tem pel als sym bool is een be lang rijk 
be grip in vele mys tie ke tra di ties. In de Nag Ham ma di ge -
schrif ten, o.m. het Evang elie van Phi lip pus, vin den we heel
veel van de Eer ste Tem pel te rug. Hier in wordt ge spro ken over 
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het bou wen van een in ner lij ke Tem pel, zelf een Tem pel wor -
den. De rode draad hier bij is de trans for ma tie van de mens.
Lang za mer hand ver ga ten de men sen dat ze deel vorm den van
een Kos misch Ver bond. De pries ters ver ga ten zelfs dat ze de
func tie had den om mid de laar te zijn, om ‘brug’ te zijn tus sen
he mel en aar de. Hierd oor raak ten de le ring en die ze ga ven
ver vormd. Ze wa ren ei gen lijk al be zig de sa men hang te ver lie -
zen tus sen God, Mens en Na tuur. In we zen is de fy sie ke, ma -
te ri ële ver woes ting van de Tem pel een uit druk king van de
mens die zich niet meer richt op de har mo nie, die de een heid
uit het oog is ver lo ren, de mens die niet meer zui ver is. De
mens is dan ver ge ten hoe men be doeld is te zijn; dat men zelf
een Tem pel is, ge scha pen naar Gods beeld en ge lij ke nis.

Dank zij de ri ten die in de Tem pel wor den ge vierd en de
ge be den die wor den ge zegd kun nen deze ver vor ming en wor -
den her steld en kan de mens wor den ge trans for meerd tot een
we zen waar in he mel en aar de weer ver enigd zijn. Zo wordt de 
mens een af beel ding van de Tem pel; zo wordt zij of hij zelf tot 
een Tem pel ge maakt. En is daard oor ‘brug’, mid de laar, tus sen
he mel en aar de.

De informele bijeenkomst op 7 juli
De zon dag mid dag bij eenk omst vond plaats in de kerk zaal van
de kerk ge meen te van Sint Micha ël en alle Enge len in Naar -
den. We za ten in een cir kel met, in de rand van de cir kel, een
ope ning naar het al taar. Het cen trum van de cir kel werd ge -
vormd door een gro te vaas met een weel de aan uit bun dig
bloei en de bloe men en vier bran den de waxi ne licht jes, één voor 
ie de re wind streek. 

Steen uit NMuur Synagoge

Er wa ren ze ve nen twin tig aan we zi gen waar on der, be hal ve
Mar ga ret Bar ker en Anni ne van der Meer, onze bei de bis -
schop pen en nog vijf pries ters. 

Pries ter Ro nald Engel se had een uit ge brei de vra gen lijst op -
ge steld, met daar in ook op ge no men zo wel eer de re vra gen ge for -
mu leerd door de Cle ri ca le Sy no de als de vra gen die tij dens de
land dag op 20 mei zijn ge bruikt in het mid dag pro gram ma. Met
het oog op de tijd werd be slo ten niet verd er te gaan met deze
lijst maar een vra gen ron de te hou den, zo dat ie der van de aan we -
zi gen aan de beurt kon ko men. De vra gen van Ronald’s lijst
zul len op een an der mo ment wor den be ant woord. Inmid dels is
dit ge beurd en deze ant woor den zul len in clu sief de vra gen apart 

nog wor den ge pu bli ceerd door het VKIE. Even eens zal het
VKIE de co ördinatie van het ver volg op zich gaan ne men. Mar -
ga ret is uit voe rig ing egaan op elke vraag die werd ge steld. 

Die zon dag och tend had Mar ga ret deel ge no men aan de H.
Mis. De li tur gie had ze eer der ont vang en. Zij heeft de dienst
er va ren als een ‘lovely ser vi ce.’ Over de Be zin ning op de
Wijs heid was Mar ga ret zeer te spre ken. Jam mer vond ze het
dat dit vrou we lijk as pect zo aan de zij lijn bleef. Mar ga ret ad vi -
seer de ons te blij ven zoe ken naar ma nie ren om deze in te we -
ven in de Hei li ge Mis.

Vol gens Mar ga ret is een con struc tie van bui ten af geen
oplos sing. Zo iets moet van bin nen uit groei en en ge lei de lijk
aan ge stal te krij gen, dat vraagt tijd. De dienst zou als het ware
een na tuur lij ke uit wis se ling, een ge heel, moe ten vor men van
het man ne lijk en vrou we lij ke. Bei de as pec ten moe ten weer bij
el kaar ko men. Zo ont staat er een har mo nieus weef sel en is er
een heid in de vorm van de dienst. Op deze ma nier is Vrou we
Wijs heid weer in onze aandacht tegenwoordig. 

Menora

Een hulp mid del is de aan we zig heid van voor wer pen die sym -
bool staan voor de Vrou we Wijs heid. Mar ga ret noemt o.a.: de
Me no ra, de Boom des Le vens, brood, wa ter, zalf olie, vuur,
wind, adem (ru ach; Mar ga ret ver wijst naar Ge ne sis 1:2.). Het
ta ber na kel is ook een ver wij zing naar de Vrou we.

Anders le ren kij ken naar de voor wer pen die er al zijn en je
be wust wor den wel ke voor wer pen sym bool staan voor Vrou -
we Wijs heid maakt al een verschil. Mar ga ret op pert de sug ges -
tie om in de kerk zaal in plaats van het por tret van Mait reya
een icoon van de Moe der Gods op te hang en.
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Meer de re ke ren spreekt Mar ga ret haar waar de ring uit over de
Ortho doxe kerk. Deze is erin ge slaagd de kern van tra di tie van 
de Eer ste Tem pel te be hou den. In dit ver band noemt Mar ga ret
ook de Mor mo nen als be lang wek kend.

Op een op mer king dat onze Hei li ge Mis zo lang duurt, re a -
geert Mar ga ret dat ‘de dienst in de Ortho doxe kerk zelfs drie
uur duurt!’ Ver der werd de be hoef te ken baar ge maakt aan
meer stil te, dus min der woor den. Mar ga ret merkt op dat ‘stil-
te’ iets is wat van bin nen uit komt. ‘Stilte is geens zins een van -
zelf spre kend ge volg van min der tekst’.

Daar naast wer den door Mar ga ret dans en mu ziek ge noemd 
als uit druk kings vor men van het vrou we lij ke as pect. Tot mijn
spijt zijn we niet verd er ing egaan op de mu ziek. Mis schien
komt dat bij een an de re ge le gen heid nog eens aan de orde. Tot 
zo ver deze im pres sie van de ses sie met Mar ga ret Barker.

De zon dag mid dag bij eenk omst werd heel spon taan op pas -
sen de wij ze af ge slo ten met, hoe zou het ook an ders kun nen,
Sa cred Dan ce (on der lei ding van Eva lid ja van Woe re kom).
De dans werd op ge dra gen aan El Shad dai. De gang ba re ver ta -
ling is: ‘God Almachtig’. Margaret’ han teert de ver ta ling ‘God 
met de borsten’ voor El Shad dai.

Wat ik meeneem van deze middag
Alles zins lijkt het mij vrucht baar als wij met el kaar verd er on -
der zoe ken wel ke over eenk om sten wij kun nen vin den in de vi -
sie van Mar ga ret Bar ker en op wel ke ma nier haar in zich ten
ons verd er tot bron van in spi ra tie kun nen die nen.

In de wan del gang en heb ik al ver no men dat de con fe ren tie
en deze zon dag mid dag ses sie voor een groep vrou wen de aan -
lei ding was om in het Cat ha rij ne Con vent de ten toon stel ling
‘Goddelijke Inspiratie’ te bezoeken. Ook blijkt er be hoef te te
be staan aan een Mar ga ret Bar ker lees- en/of stu die groep. Ik
sluit mij graag aan.

Met een ver vuld ge voel sta ik om 19:30 op het per ron van
sta ti on Naar den-Bus sum op weg naar huis... Zit tend in de trein 
naar Amster dam, na mij me rend over Vrou we Wijs heid, be denk 
ik het vol gen de. Zij, Vrou we Wijs heid, gaat over vraag stuk -
ken als sa men hang, bin ding en ver bin ding;
• over de relatie tussen het menselijke en het Goddelijke;
• ze gaat over het intermenselijke;
• zij gaat over de Natuur;
• zij gaat over kracht, 
• over omkering (metanoia);
• en transformatie (theosis).
La ten we haar in Vre des naam ver wel ko men en omar men.

Nora Noya (1950) – Afge lo pen pe ri o de ruim 
tien jaar werk zaam ge weest als be gel ei der
van ex-ge de ti neer de vrou wen en vrou wen
on der elek tro nisch toe zicht op hun weg
naar een nieu we toe komst in onze sa men -
le ving. Sinds jan. 2013 in spi ra tor en co -
ördinator, op free lan ce-ba sis, voor ‘Eigen
Kracht Centrale’, een or ga ni sa tie die uit gaat 
van de hel pen de, on der steu nen de en cre a -
tie ve kracht van het net werk wan neer een
le ven daar bin nen spaa kloopt en een steun -
tje in de rug no dig heeft. Be zoekt de
Vrij-Kat ho lie ke Kerk sinds 1991. Di a ken in
de kerk ge meen te Amster dam. Stil te is voor
haar een gro te in spi ra tie bron.

“The sea sons move in si lence through the chang ing year. 
One morn ing in spring the cherry tree stands full of blos som. 
The white blos soms seem not to have grown on the tree but to
have fallen through the sieve of si lence. No sound was heard;
they glided gently along the si lence and it was that that made

them white.”

(Uit: ‘The World of Si lence’, Max Picard)

Noten
(1) Barker, Mar ga ret. Tem ple The ol ogy, SPCK, 2004. p. 17.
(2) Voor meer informatie over Mar ga ret Barker , haar werk en haar

publicaties: ‘www.margaretbarker.com’. 
(3) Meer informatie hierover in: Barker, Mar ga ret. The Great High Priest’, the 

tem ple roots of Chris tian Lit urgy.Geraadpleegde bronnen
Bijbelvertaling. De Heilige Schrift, Het Spec trum, Utrecht/Antwerpen, 1973.

Spreuken 8:1-5
Barker, Mar ga ret. The Great High Priest, T&T Clark In ter na tional, Lon -

don/New York, 2003. p. 73-145 en p. 239-261. 
Barker, Mar ga ret. The gate of Heaven, SPCK Lon don, 1991. p.57-79.
Barker, Mar ga ret. Tem ple The ol ogy, SPCK, 2004, Pref ace,
Eliade, Mircea. De Transcendentie van het Dagelijks Leven, Servire Uitgevers 

B.V., 1987.

Le zing en reeks, trans cript:
Egmond, Da ni ël van. De Tem pel van de Mens, 2008,
(www.stich ting ar ca na.nl)
Egmond, Da ni ël van. Me ta tron, 2012, 
(www.stich ting ar ca na.nl’)
Hands-out: Bar ker, Mar ga ret. Meer, Anni ne van der.

* * *
*

Boekeninfo (2)

Roos Vonk
Lief de, lust en el len de
Scrip tum 2013
De lief de houdt ons al len be zig. De jacht op
de ware, he vi ge ver liefd heid, bin dings drang,
re la tie pe ri ke len, drama’s en scènes, lief des -
ver driet, wraak: al deze za ken doen het hart
snel ler klop pen en kun nen de blik da nig ver -
nau wen. In dit boek leeft Roos Vonk mee
met de le zer die dit al les er vaart, maar ze
laat ook een rui me re blik zien; een knip oog,
een lach, een an de re wen ding.

Het boek biedt her ken ning en vele eye-
ope ners. Onder hou dend, in for ma tief en hu -

mo ris tisch schrijft Roos Vonk over haar ei gen er va ring en, af ge wis seld
met we ten schap pe lijk on der zoek over bij voor beeld de rol van hor mo -
nen, emo ties, hunk ering, hech tings pro ble men en het sing le-be staan.
Ze geeft bruik ba re tips voor men sen met vra gen over bij voor beeld ver -
schil len in seks-dri ve, prin ses seng edrag van vrou wen, slap pe-zak -
ken-ge drag van man nen, schoon moe ders, sche ve re la ties, blij ven of
gaan, vrien den blij ven. 

Ze ont kracht hard nek ki ge my thes en clichés over de lief de. In drie
de len schetst Roos Vonk de pas sie en de be wust zijns ver nau wing van
ver lief den, de pie ken en da len van re la ties, het uit el kaar gaan en weer 
op de lief des markt mee ding en. ‘Liefde, lust en ellende’ biedt iets wat
ver lief den en re la tie tob bers soms hard no dig heb ben: een rui me re blik, 
een knip oog, een an de re wen ding. 

Afslui tend gaat het der de deel ‘Ellende’ over re la tie pro ble men en
het uit el kaar gaan; het uit ma ken, de rouw - waar mee ui tein de lijk de
cir kel rond is, want dan ben je weer sing le en kun je weer vro lijk aan
deel 1 be gin nen. 

* * *
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Impressie van de conferentie
'Het Eeuwig Vrouwlijke'

Annemiek van Dorp
Met hoge verwachtingen ging ik naar Naarden toe die 6e juli,

de dag van de conferentie, en kwam er euforisch vandaan.
Ik was getuige van di verse sprekers die mij nieuwe inzich -
ten bijbrachten omtrent de kracht van het Vrouwelijke en de 
symbolieken daarvan in religies. Inzichten die ik als Vrouw
intuïtief aanvoelde, maar er niet altijd de juiste woorden
voor had. Ik ben zeer geïnspireerd geraakt door de spre -
kers van deze conferentie. 

Te beginnen bij Dr. Mar ga ret Barker, Bijbelgeleerde uit het
Verenigd Koninkrijk, uitgenodigd om haar verhaal te
vertellen uit haar boek  “The Mother of the Lord” en andere
wetenschappelijke, wijze inzichten door haar opgedaan.
Inzichten, die zij met ons deelde.  

En dan Dr. Annine van der Meer, Godsdiensthistoricus en
Theo loog. Zij citeerde uit haar boek “Van Sophia tot Maria”
en liet ons beelden eruit zien via de beam er.

Twee ‘krachtige’ vrouwen die ons deelgenoot maakten van hun 
spirituele kennis opgedaan door de  zoektocht naar het
Eeuwig Vrouwelijke in onze geschiedenis. 

Spreker priester Ron ald Engelse heeft mij verrast met zijn
openstaan voor de inzichten omtrent “De boodschap van
Onze Vrouwe Maria aan de Mensheid.” Dit is de wijsheid
die pro fes sor van der Stok  bezielde en doorgaf. (Voorheen 
VKK priester, gewijd in 1919 en in 1958 overleden.) Van
der Stok stoorde zich er toen al aan dat het Vrouwelijke as -
pect in de Liturgie te weinig aandacht kreeg. Drs en pries ter 
Ron ald Engelse was een waardige vertolker van deze pro -
fes sor. Hij stond daar voor de zaal ‘ontvanke lijk en krachtig’ 
om het verhaal van prof. van der Stok en inmid dels, wat ik
begreep, ook zijn verhaal voor het voetlicht te brengen. 

Daarna kwam Mgr. Gert Jan van der Steen aan het woord, he -
laas voor hem en voor ons was hij de laatste spreker maar
zeker niet de minste, alleen was de tijd te kort om het hele,
goed voorbereide verhaal voor het voetlicht te brengen. In
het kort samengevat liet hij aan de hand van beelden zien,
hoe de Vrouwelijke symbolen in onze Liturgie vertegenwoor -
digd zijn.

Tot mijn stomme verbazing kwam naar voren dat daarin maar
weinig mannelijke symbolen in voorkomen en de meeste
symbolen het vrouwelijke as pect in ons tot uitdrukking bren- 
gen. Voor mij is inzichtelijk gemaakt, dat in de Liturgie deze 
vrouwelijke symbolen veel duidelijker naar voren gebracht
mogen worden, willen, naar mijn inzicht, in deze tijd van
vernieuwing zowel vrouwen als mannen zich aangesproken 
en aangetrokken voelen tot onze Kerk.

Deze dag was een prachtig geschenk voor mij en een goede
reden om in beweging te blijven en zo nieuwe Kennis en
Spirituele inzichten op te doen.

PS. Ik hoorde onlangs een filosoof op de TV zeggen: “Taal
beïnvloedt onze identiteit.” Zelf kom ik regelmatig op
basisscholen waar ik helaas nog steeds jonge leerkrachten
(m/v) hoor zeggen: “Jongens we gaan (zus of zo) doen.”  In 
ons  taalgebruik doen de meisjes er blijkbaar nog steeds
niet toe!?

Een van de vormen van “verborgen seksisme.” En fnuikend
voor de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van zowel
meisjes als jongens.

Annemiek van Dorp (1945), werkzaam geweest in de sociale
en technische dienstverlening bij de Gemeente Den Haag.
Sa cred Dance Do cent sinds 1998. Passie: Dierenwelzijn ?
Sinds april 2012 voorzitter van de Kerkgemeente in Den
Haag.

* * *

Boekeninfo (3)
Aat de Kwant

Fre de ric Le noir - God? Ten Have 2013 
In het be gin schiep de mens God. In zijn jong ste
boek, sim pel weg God ge ti teld, maar wel met een
vraag te ken dat op de om slag veel be te ke nend mid -
den in het woord is ge plaatst, gaat fi lo soof Frédéric
Le noir op zoek naar de wor tels van het men se lijk
spre ken en denk en over God en on der zoekt hij hoe
dit zich door de ge schie de nis heen heeft ont wik keld. 
Le noir heeft in ter na ti o na le be kend heid ge kre gen
met boe ken als De fi lo so fie van Chris tus (2008), So -
cra tes, Je zus, Boeddha (2010) en zijn Hand lei ding
voor een even wicht i ge geest en een kalm ge moed

(2012). Al der tig jaar lang is Le noir (1962) naar ei gen zeg gen be zig met
de gods vraag, wat ook uit bo ven staan de boek ti tels mag blij ken. Hij
schreef veel over gods dienst, maar waagt zich nu ook aan een meer
per soon lij ke be ant woor ding van de vraag. Niet dat dit in voor gaan de
boe ken ge heel ont brak, maar nu gaat hij er ex pli cie ter op in. Dat moet
ook wel, vindt hij zelf, want juist de vraag naar God be hoeft een per -
soon lij ke en ge ëngageerde be ant woor ding. De vraag of God be staat is
zon der be te ke nis als je niet dui de lijk kunt ma ken wat het ant woord op
die vraag voor ver schil maakt in jouw le ven (vrij naar Brecht).

In dit pret tig  lees baar en hel der ge schre ven boek geeft Le noir een
goed over zicht van de evo lu tie die God heeft door ge maakt. Van af de
al ler eer ste pre his to ri sche cul tu re le ui ting en, waar van het niet ge heel
dui de lijk is of en welk gods ge loof de ma kers heeft ge dre ven, neemt Le -
noir ons mee op een ont dek kings tocht door de men se lij ke ge schie de -
nis. Hij doet dat met ken nis van za ken, waar bij zijn ach ter grond als
gods dienst we ten schap per van pas komt. Het is knap hoe hij veel in for -
ma tie geeft zon der dat het een saaie op som ming wordt. Aand acht voor 
de tail wordt even wich tig af ge wis seld met het vast hou den van de gro te
lijn. In alle ver schil len de op vat ting en in di ver se tra di ties en re li gies gaat 
het steeds om de mens die in ve ran de ren de cul tu re le en maat schap -
pe lij ke om stan dig he den zijn vi sie op God vorm geeft. In het gro te ge -
schie de nis ver haal zijn een paar op mer ke lij ke om slag pun ten te vin den.
De ‘uitvinding’ van het mo no the ïsme is daar één van, maar ook de per -
soon lij ke be le ving van het god de lij ke. Le noir be steedt er in apar te
hoofd stuk ken aan dacht aan. Hij gaat ook in op het (wes ter se) ge ding
tus sen ge loof en rede, en het daar uit voort vloei en de athe ïsme, dat zo’n 
gro te in vloed heeft op onze hui di ge ma nier van denk en over God en
onze vi sie op de rol van re li gie. Ui ter aard wordt er ook aan dacht ge ge -
ven aan de min der fraaie kan ten van het gods ge loof, waar het leidt tot
in to le ran tie en ge weld en tot on derd ruk king van vrou wen. Ook hier valt
zijn even wicht i ge be han de ling van de ma te rie op. Want zon der zijn kri -
ti sche in stel ling te ver la ten, ver liest hij zich niet in ge mak ke lij ke kri tiek
op re li gie van we ge deze scha duw kan ten, maar no teert nuch ter dat re li -
gies in ont wik ke ling zijn. Daar bij maakt hij een on der scheid tus sen
gods dien sten als men se lij ke uit vin ding en en God zelf: 

Flo ren ti no Garciá Mar ti nez, Mla den Pop ovic en Adam van der
Wou de: De rol len van de Dode Zee -Ten Have 2013 2e herz. druk
Zes tig jaar na de ont dek king van de Dode Zee rol len is de com ple te ver -
ta ling van de niet-bij bel se rol len in een ver be ter de en aang evul de uit ga -
ve in één ge bon den en fraai vorm ge ge ven band ver sche nen. De tekst -
uit ga ve be vat een uit ge brei de al ge me ne in lei ding op de rol len en in lei -
ding en op de af zon der lij ke tek sten. Ver der biedt het boek een com ple te
en vol le dig bij ge werk te lijst van alle ge von den hand schrif ten, voor zien
van re cen te li te ra tuur ver wij zing en. Deze uit ga ve is ver zorgd door des -
kun di gen van het Qum ran Insti tuut van de Rijk su ni ver si teit Gro ning en. 

De eer ste Ne der land se ver ta ling van de niet-bij bel se rol len, die
sinds 1947 zijn ge von den in Qum ran bij de Dode Zee, ver scheen in
1994 en 1995 in twee pa per backs, ook van uit het Qum ran Insti tuut.
Des tijds wa ren slechts 10 van de 39 de len ver sche nen van de of fi ci ële
se rie Dis co ve ries in the Ju dae an De sert, waar in de ma nu scrip ten zijn
ge pu bli ceerd. Adam van der Wou de en Flo ren ti no García Martínez ver -
rich ten pi o niers werk bij het Qum ran Insti tuut door te ver ta len op ba sis
van de be schik ba re foto’s van de ma nu scrip ten en op grond van voor -
lo pi ge edi ties van som mi ge van de tek sten. Nu alle Dode Zee rol len zijn 
ge pu bli ceerd, is de re con struc tie en in ter pre ta tie van be paal de tek sten
ge wij zigd. Ook zijn er nieu we tek sten be kend ge wor den. De twee de
her zie ne druk, ver zorgd door Flo ren ti no García Martínez en Mla den
Pop oviæ, ver werkt al deze wij zi ging en (zie verd er pa gi na...)
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De Heilige Mis in kosmologisch perspectief,
hoe vrouwelijke en mannelijke symbolen daarin werken

X Gert Jan van der Steen

Deze le zing is ge hou den tij dens de Con fe ren tie “Het eeu wig
vrou we lij ke” op 6 juli 2013, en wordt, van we ge de om vang,
ge pu bli ceerd in twee de len. Dit is deel 1 van de le zing. Deel 2
ver schijnt in het vol gen de num mer van Ref lec tie. De pre sen ta -
tie met il lu stra ties staat op 
www.vkk.nl/down lo ad/ GJvdS_Hei li ge Mis.pdf

Inleiding
De Hei li ge Mis wordt door som mi gen als te man ne lijk er va -
ren. In deze le zing wordt na ge gaan wel ke sym bo len in de Hei -
li ge Mis een man ne lijk of vrou we lijk ka rak ter hebben. Dat ge -
beurt aan de hand van be grip pen uit de kos mo lo gie. Het zal
blij ken dat er meer vrou we lij ke dan man ne lij ke sym bool wer -
king en zijn aan te wijzen.

Heilige Mis in de VKK
De Hei li ge Mis in de Vrij-Kat ho lie ke Kerk (VKK) is op ge -
steld door Char les Le ad be a ter, uit gaan de van de Tri den tijn se
Mis. De Hei li ge Mis heeft een kos mo lo gi sche com po nent.
Zo’n ver bin ding tus sen kos mo lo gie en li tur gie is niet uniek. 

Zo wordt in de Jood se re li gie ing ezien dat wij zui ver moe -
ten han de len om de Kos mos in even wicht te hou den. Daard oor 
zal er kracht en ze gen ver spreid wor den in onze we reld. De
oude mys te rie scho len ken den het ada gi um: “Wie de ge hei men
van de schep ping wil le ren ken nen ver hef fe zijn stem in de
lof prij zing tot God.”

Le ad be a ter heeft in “Een Chris te lij ke Gno sis” een dui de -
lijk beeld ge ge ven van een te ge lijk the o so fi sche als chris te lij -
ke kos mo lo gie. Dit beeld kan ge ünificeerd wor den met de ab -
strac te kos mo lo gie van (de la ter le ven de) Dion For tu ne in
“The Cos mic Doc tri ne”. Bij zon der in haar (ge ïnspireerde)
kos mo lo gie is dat zij een Kos mi sche fase aang eeft die voor af
gaat aan de schep ping van ons Uni ver sum. Daar mee is een
meer even wicht i ge dui ding van het man ne lij ke en het
vrouwelijke mogelijk dan in de kosmologie van Leadbeater.

Van uit deze ge com bi neer de kos mo lo gie wil ik de woord-,
beeld- en han de lings sym bo len dui den zo als die voor ko men in
de Hei li ge Mis.

In deze kos mo lo gie speelt van af het al ler eer ste be gin het
man ne lij ke en vrou we lij ke een hoofdrol.

Een moei lijk heid bij eso te ri sche kos mo lo gie is wel dat de
be schrij ving en het men ta le over stij gen. De be schrij ving en zijn 
me ta fo risch en moe ten voor een goed be grip ei gen lijk
meebeleefd worden.

Kos mo lo gie in gro te lijn
In het be gin is er van uit het ong e o pen baar de een be we ging 

in een rech te lijn (man ne lijk). 
De lijn buigt af en vormt een cir kel (vrou we lijk). 
Bin nen de cir kel vormt zich de Kos mos.
Er ont staan de Ring Cha os die aan zet tot be we ging naar de 

rand van de Kos mos, en de Ring Kos mos die aan zet tot be we -
ging naar het cen trum. Bei de ring en (man ne lijk) wer ken te ge -
lijk eeu wig door, met ei gen fa sen (getijdenwerking). 

Uit bei den komt voort de Ring Niet Ver der (vrou we lijk, de
“Moe der” of de “Vrou we”) die sta bi li seert en com pen seert.
Het eeu wig man ne lij ke en vrou we lij ke zijn nu in func tie. Po -
ëtischer ge zegd: de eer ste twee Ring en zijn de spoe len waar -
mee de Vrou we haar kleed, de Kos mos, weeft.

Bin nen de Kos mos ont staan ze ven ge bie den (sfe ren) die in
el kaar zijn ge nest. Door in stro ming van uit het ong e o pen baar de 
ont staan ele men tai re deel tjes, “ato men” in cha o ti sche be we -
ging. Door ge tij den wer king van de Ring en Cha os en Kos mos
wor den van uit de ato men lang zaam aan gro te re on derd elen ge -
vormd die or ga nis men worden.

Orga nis men rei zen door de Kos mos en wor den steeds min -
der cha o tisch, com plexer, le ren en voe gen on der linge re ac tie -
pa tro nen toe aan ge heu gen (Wijs heid, “Sop hia”). Het ge heu -
gen zorgt voor ver min de ring van chaos.

Een vol maakt ge wor den or ga nis me kent de ge he le Kos mos 
(vol maak te Wijs heid) en wordt een Lo gos. Op een im puls van
de Ring Cha os vormt de Lo gos een ei gen sfeer (Uni ver sum)
en re flec teert daar in de Kos mos, met lo ka le Ring en en Sfe ren.
Deze eer ste ema na tie is de Heilige Geest.

De re flec tie vindt plaats in de Moe der van de Kos mos.
Hierd oor ont staat ook de Moe der van het Uni ver sum (“Sop -
hia” op meer de re ni veaus). In het Uni ver sum wor den de Kos -
mi sche wet ten ge spie geld, doord at zij in he rent zijn in de na -
tuur van de Logos.

Dit zorgt voor een op hef fen de wer king op reeds aan we zi ge 
la ge re or ga nis men bin nen het Uni ver sum. Deze or ga nis men
wor den zich vaag be wust van de Lo gos, gaan sa men wer ken en 
schep pen hun om ge ving. De schep ping wordt ge sta bi li seerd
door de Moe der van het Universum.

De Lo gos (de Va der) er vaart het vage be wust zijn en ema -
neert door de com pen sa tie drang van de Moe der van uit Zijn
hoog ste ni veau Lief de (de Zoon, als twee de ema na tie) die or -
ga nis men sa men bindt tot gro te re een heid. De Moe der hand -
haaft en ver zorgt de or ga nis men (com pen sa tie vanuit Wijs -
heid). De or ga nis men gaan, door de wer king van de Zoon, op
weg naar de Va der (pel grims). De Va der komt de pel grims 
te ge moet (de 3e ema na tie). Ge vor der den (hi ërarchieën) on der -
steu nen be gin ners. Ontwik ke ling versnelt. 

Hierd oor kan het Uni ver sum (de schep ping) ui tein de lijk
één wor den met de Va der en wordt de Va der zich ten vol le be -
wust van de schep ping die ge dra gen wordt door de Moe der.
Door de vol le di ge be wust wor ding van de Va der zal nieu we
schep ping ont staan op een ma nier die voor ons nu onk en baar
is maar die wij dan zul len ervaren. 

De Kos mos blijft cre a tief. Er tre den steeds nieu we Kos mi -
sche fa sen op van ont wik ke ling wan neer al les tot vol tooi ing
lijkt te zijn gekomen.

Heilige Mis in grote lijn 
Op een zelf de ma nier kan de Hei li ge Mis be schre ven wor den,
met de zelf de me ta fo ren. Door de Hei li ge Mis on der steu nen
wij het werk van de Zoon.
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Tij dens de Hei li ge Mis wordt de Kos mos/het Uni ver sum ge re -
flec teerd, in sym bo len van woord, beeld en han de ling. Enge -
len zor gen voor com pen sa tie van on vol ko men he den. Door de
wer king van de Hei li ge Mis wordt Kos mi sche Wijs heid ge ac -
ti veerd, ho ge re ener gie ver spreid en ont wik ke ling ver sneld.

Cen traal in de Hei li ge Mis staan de neer da ling van de
Zoon tot in de stof (con se cra tie van de of fe ran den waar aan
alle deel ne mers zich als één or ga nis me ver bon den heb ben) en
het aan bie den van de ge con sa creer de of fe ran den aan de Zoon
zo dat Hij deze kan of fe ren aan de Va der. 

De Hei li ge Mis be staat uit 33 on derd elen die elk een naam
heb ben: Invo ca tie, Asper ges, Lof zang, Con fi te or, Abso lu tie,
Eer ste Wie ro king, Introi tus, Ky rie, Glo ria in Excel cis, Col lec -
te ge be den, Schrift le zing, Gra du a le, Mun da Cor Meum, Evan -
g elie, Pre di ka tie, Cre do, Offer to ri um, Twee de Wie ro king, La -
va bo, Ora te Frat res, Sur sum Cor da, Pre fa tie, Sanc tus, Con se -
cra tie ge bed, Ado ro Te, Ades te Fi de les, Twee de Offe ran de,
(Onze Va der,) Her denk ing der Hei li gen, Bre ken van het
brood, Vredegroet, Communio, Postcommunio en Zegening.

Gemeenschappelijke werkingen 
Kosmos en Heilige Mis
De kos mo lo gie en de Hei li ge Mis heb ben een aan tal be grip pen 
ge meen schap pe lijk waar mee es sen ti ële wer king en zijn te on -
der schei den. Achter die wer king en staan kos mo lo gisch ge zien 
de drie Ring en. Daar mee kan de be noe ming van het man ne lijk 
of vrou we lijk ka rak ter een dui dig wor den ge maakt. De Ring-
Kos mos en de Ring-Cha os zijn ac tief, man ne lijk, de Ring-
niet-verd er is har mo ni se rend en com pen se rend, vrou we lijk. 

De be grip pen zijn ken mer kend voor een eso te ri sche be na -
de ring. Zij kun nen op al ler lei ma nie ren wor den toe ge past, om -
dat door re flec tie kos mi sche wet ten op elk niveau werkzaam
zijn. In de Hei li ge Mis ko men de be grip pen voor als sym bo len 
van woor den, beel den en han de ling en.

De be lang rijk ste be grip pen zijn, met een be noe ming vol -
gens Kos mos – Hei li ge Mis – ml/vrl:

Schep ping, ema na tie - Uit gaan, Uit stro men - Man ne lijk
Nes ting - Afzon de ring - Man ne lijk
Ge heu gen, Pa tro nen – Wijs heid - Vrou we lijk
Ontwik ke ling - Be wust wor ding - Man ne lijk
Ref lec tie - Spie gel wor den - Vrou we lijk
Hi ërarchieën - Enge len, hei li gen - Vrou we lijk
Ver bin ding - De vo tie - Vrou we lijk
Orga nis me - Offe ran de - Vrou we lijk
Com pen sa tie - Zui ve ring, He ling - Vrou we lijk

Hier na wor den de be grip pen verd er uit ge werkt, met hun kos -
mo lo gi sche en li tur gi sche as pec ten.

Schepping, emanatie - 
Uitgaan, Uitstromen - Mannelijk

Kos mos
Drie voor beel den op ver schil len de ni veaus: 
1) Kos mo lo gisch komt de eer ste be we ging voort uit het ong e -
o pen baar de als een rech te lijn. De lijn buigt zich af en wordt
een cir kel;
2) Het Uni ver sum komt voort uit de Lo gos, in drie fa sen: de
Geest, de Zoon en de Va der;
3) Uit ie de re sfeer in het Uni ver sum is er een ema na tie naar
een la ge re sfeer. Ema na tie is man ne lijk.

Hei li ge Mis
Ad 1) De Hei li ge Mis be gint met een rech te pro ces sie van uit
de sa cris tie. Aang eko men in de kerk ruim te wordt een cir kel
ge maakt rond de kerk ge meen te;
Ad 2) Bij de Con se cra tie ema neert de Va der lief des kracht en
ver bindt deze met de of fe ran den;
Ad 3) Bij het “Bre ken van het Brood” wordt de lief des kracht
ver spreid over de we reld.

Nest ing - Afzondering - Mannelijk
Kos mos

Er wor den zeven ge bie den ge vormd die in el kaar ge nest zijn.
Even zo in het Uni ver sum, als re flec tie van de Kos mos. Elk ge -
bied kan weer wor den on der ver deeld in ze ven ge nes te deel ge -
bie den. Op de zelf de ma nier be staat een mens uit ze ven licha -
men, van geest tot stof fe lijk lichaam. Het aan breng en van on -
der scheid is een man ne lij ke ac ti vi teit.

Bij toe ne men de ont wik ke ling zal het be wust zijn zich in
steeds ho ge re licha men en deel ge bie den kun nen af zon de ren en 
con cen tre ren. De er va ring wordt zui ver der en helderder.

Hei li ge Mis
In de Hei li ge Mis vindt gaan de weg meer af zon de ring en con -
cen tra tie plaats. Daard oor kan de Kos mi sche wer king zich
meer ma ni fes te ren. Het be gint in de sa cris tie waar een kring
wordt ge vormd en een in ten tie wordt uit ge spro ken. Tij dens de
pro ces sie rond de kerk ge meen te vindt een af zon de ring van de
ge meen te plaats. Bij de wie ro king en van het al taar wordt, zo
mo ge lijk, met wie rook een cir kel rond het al taar ge maakt. De
of fe ran den op het al taar wor den met wie rook af ge schermd, in
de naam van de Hei li ge Drie vul dig heid.

Geheugen, patronen – Wijsheid – Vrouwelijk
Kos mos

Alles wat niet cha o tisch ge beurt wordt be waard in ge heu gen.
Daar on der val len ook pa tro nen van re ac ties op ge beur te nis sen. 
Het ge heu gen kan wor den ge raad pleegd. Het is de ba sis voor
sta bi li teit en voort gang in ont wik ke ling. Sta bi li teit is een ken -
merk van de Ring-niet-Ver der.

Wijs heid (Sop hia) kan wor den ge zien als pa tro nen in ge -
heu gen van ho ge re ge bie den. Het ge heu gen wordt ge ac ti veerd
door de Ring Cha os op een uit gaan de im puls, dus ook bij ema -
na tie en com pen sa tie. Wijs heid en creatie gaan samen.

Het ge heu gen hoort bij de Moe der. “Ma ria be waar de al les
in haar hart”

Hei li ge Mis
Wijs heid speelt een be lang rij ke rol in de Wijs heids me di ta tie
voor af gaan de aan de Hei li ge Mis. Ver der in de col lec te ge be -
den, het gra du a le en som mi ge pre fa ties.

Ontwikkeling – Bewustwording – Mannelijk
Kos mos

Een kor te kos mo lo gi sche aan dui ding van be wust zijn is: re ac tie 
plus ge heu gen. Dat geldt voor alle ge bie den. Ontwik ke ling
vindt plaats door re ac tie op nieu we om stan dig he den. Dit geeft
een ob jec tief be wust zijn. Het aan tal on der linge ver ban den
neemt dan toe, en daar mee com plexi teit. Sub jec tief be wust zijn 
be staat uit de er va ring van re ac tie pa tro nen in het ge heu gen.
Bij on be wust zijn is er geen er va ring. 

Als de Lo gos Zijn Uni ver sum ema neert is Hij in sub jec tief
be wust zijn. Door de re ac tie van kos mi sche or ga nis men op de
ema na tie in Zijn ge bied wordt Hij ten dele ob jec tief be wust.
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Hij re a geert dan van uit re ac tie pa tro nen in ge heu gen, Wijs heid
(“Sop hia wordt ac tief”). Die re ac tie roept weer een re ac tie op
in de or ga nis men. Enzo voort. Aldus is spra ke van een groei -
end ob jec tief be wust zijn van de Lo gos voor wat be treft Zijn
Uni ver sum en een toe ne men de wer king van Sop hia op steeds
la ge re ge bie den in het Uni ver sum. Dit komt overeen met de
wordingsgedachte van God in Procestheologie.

Hei li ge Mis
De Hei li ge Mis ont vouwt zich in fa sen. De deel ne mers wor -
den zich in toe ne men de mate be wust van God de lij ke in vloed
en be ves ti gen die er va ring. Dat ge beurt bij voor beeld in het
Intro ïtus, het Glo ria, de Col lec te ge be den, het Cre do, het Sanc -
tus, het Ado ro Te en de Her denk ing der Hei li gen.

Deel 2 ver schijnt in het vol gen de num mer van Ref lec tie

Gert Jan van der Steen (1943),
wij-bis schop, is wis kun di ge en in for -
ma ti cus en werkt als taal tech no loog.
Daar naast is hij yo ga do cent. 
Hij is ge ïnteresseerd in de in te gra tie
van oude en nieu we vor men van spi -
ri tu a li teit. 
Emai la dres: gert@pal star.nl

* * *
*
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Boekeninfo (4) 

Frédéric Le noir: De we reld ziel. 
Ten Have 2013 
Frédéric Le noir schrijft zo wel fic tie als non-
fic tie. In De We reld ziel ont moe ten ze ven wij -
zen el kaar in Toul anka, een af ge le gen
kloos ter in de Ti be taan se ber gen. Ze heb -
ben on af hank elijk van el kaar de op dracht
ge kre gen naar Ti bet af te rei zen.
Een van hen is een Ne der land se fi lo so fe,
die haar der tien ja ri ge doch ter heeft mee ge -
no men. Het meis je ont moet er een twaalf ja -
ri ge lama, die die pe in druk op haar maakt.

Elk wij ze ver neemt in een droom dat de
we reld aan de voor avond staat van een die -
pe cri sis. Daar op be slui ten ze sa men ze ven
uni ver se le ‘sleutels van de wijsheid’ te for -

mu le ren en aan de jonge lama en het Ne der land se meis je door te ge -
ven. Ze put ten daar voor uit hun ei gen er va ring en en tra di ties. Zo ge -
ven ze een stem aan de We reld ziel: een wel wil len de kracht die over
de har mo nie van het uni ver sum waakt.

Een ci taat: 
“Een wij ze nam het woord en zei: “Te veel men sen zul len tot de

con clu sie ko men dat ze ge leefd heb ben vol gens hun in stinc ten, vol -
gens hun emo ties of vol gens de tra di ties en de ge brui ken van hun ge -
meen schap, zon der ooit een ech te keus te heb ben ge maakt, zon der
dat hun ver stand werd ont roerd door de schoon heid van ken nis, hun
hart werd ge gre pen door de vreug de van het ge ven. Ze zul len klei ne
ge neug ten heb ben ge kend, maar geen gro te vreug den. Ze zul len rus ti -
ge lief des re la ties heb ben ge had, maar nooit een hart dat door lief de
werd ver scheurd en zo groot werd dat het de hele we reld aank on. Ze
zul len vol doen de te eten heb ben ge had, maar niet de ex ta se van de
ziel heb ben ge kend bij het er va ren van het Scho ne en het Ware. Ze
zul len een be roep heb ben ge leerd en hun brood heb ben verd iend,
maar waar schijn lijk nooit die ac ti vi teit heb ben ont dekt waar ze he le -
maal in had den kun nen op gaan. En als ze ster ven, zul len ze vra gen:
“Waar toe dient het le ven? Mijn be staan had geen enk ele zin! Waar is
het ge luk waar ik zo naar heb ver langd? Waar is de lief de waar ik zo
op heb ge hoopt? Waar is de waar heid waar over ge spro ken werd? Wat 
is er uit ge ko men van het le ven waar ik als kind van droom de?” En het
ant woord zal zijn:“Jij had een geest in je die je le ven zin had kun nen
ge ven, je naar ge luk en ech te lief de had kun nen lei den, je naar de
waar heid had kun nen breng en en je dro men wer ke lijk heid had kun nen
la ten wor den… maar je hebt hem niet ge zien.”

Dee pak Chopra: God - Open ba ring 
in 10 ver ha len, Ser vi re 2013 
God is geen vast ge ge ven, God ve ran dert con -
stant. Dee pak Chopra ont hult het por tret van
deze evo lu e ren de God door be lang rij ke mo men -
ten uit het le ven te ver tel len van tien pro fe ten,
hei li gen, mys ti ci en mar te la ren. Hij ge bruikt hun
ver ha len om de in vloed van God op ons te be -
schrij ven, om ant woord te vin den op de vraag:
“Hoe kan God tot ons spre ken?” Hij brengt de be -

slis sen de mo men ten van deze ver ha len tot le ven, waar mee hij de uni -
ver se le les sen over de ware aard van God laat zien. Alhoe wel de tien
ver ha len enorm van el kaar ver schil len, valt er toch een on mis ken baar
pa troon te zien. God leidt naar een diep gaand be grip van de aard en
kracht van ge loof, en van de geest die in ons al le maal zit. God is geen
vast ge ge ven, God ve ran dert con stant. 

In zijn epi loog wijst Chopra erop dat her se non der zoek de res ten
van be wust zijn heeft bloot ge legd als ver hoog de ac ti vi teit in de cor tex.
‘De kwan tum fy si ca heeft al lang ge le den de ge rust stel len de we reld
van vas te voor wer pen en keu rig ver bon den oor zaak en ge volg on der -
mijnd. Er zijn vol gens hem re de nen te over om aan te ne men dat de
in ner lij ke reis niet on be zon nen is, of een mas sa hys te rie die is op ge -
legd door een ge or ga ni seer de religie’.

Mis schien is het no dig om ner veus over onze schou der te kij ken om 
te zien of de we ten schap zijn goed keu ring geeft. Ui tein de lijk wis ten de
dich ters en de zie ners, de bui ten staan ders en mys ti ci die ons spi ri tu e le
ver le den uit ma ken, het echt be ter. Omdat we be wust zijn, zijn we nooit
verd er ver wij derd van het god de lij ke, ook al is het maar een se con de,
zelfs in de donk er ste nacht van de ziel. Ergens diep van bin nen ver lan -
gen we er al le maal naar om de ver bin ding te her stel len, en als we rus tig
zit ten, op de mo men ten waar op de rijk dom van het le ven te over wel di -
gend is om te ne ge ren, we ten we dat Ta go re het bij het rech te eind had:

“Lief de is de eni ge wer ke lijk heid, en het is niet al leen een ge voel.
Het is de ul tie me waar heid die in het hart van de schep ping be slo ten
ligt.” Ach, be sef fen we, er is ie mand die het be gre pen heeft….

Cha de Meng Tan
Door zoek je zelf
Ser vi re 2012
Er zijn al vele boe ken over mind ful ness, waar -
bij op merk zaam heid en aan dacht wor den ont -
wik keld. Deze zijn meest al be doeld voor de
(gees te lij ke) ge zond heids zorg. Dit boek gaat
een stap verd er door mind ful ness te ge brui -
ken bij werk si tu a ties. Cha de Meng Tan was
pro gram meur bij Goog le, la ter werk te hij bij
per so neels za ken en raak te ge ïnteresseerd in
mind ful ness en emo ti o ne le in tel li gen tie, waar -
bij hij ver vol gens een trai nings pro gram ma
voor de me de wer kers ont wik kel de. Deze trai -

ning is ge richt op het ont wik ke len van emo ti o ne le in tel li gen tie door
mid del van mind ful ness en de juis te voor waar den daar mee schep pen
voor de we reld vre de. Zijn le vens doel is dit te be vor de ren door in ner lij -
ke vre de en me de do gen te ont wik ke len. Veel Goog le-me de wer kers
zeg gen dat zijn pro gram ma hun le ven heeft ve ran derd. Dit boek be vat
me di ta tie oe fe ning en en tips daar voor, het ge heel blijft luch tig door de
ko mi sche il lu stra ties en speel se vorm ge ving. Het boek be vat een voor -
woord van Da niel Go le man en Jon Ka bat-Zinn (ont wik ke laar mind ful -
ness stress re duc ti on in de gees te lij ke ge zond heids zorg).

In dit boek deelt Meng zijn mind ful nes spro gram ma. Van sim pe le
oe fe ning en waar bij je je con cen treert op je adem ha ling tot oe fe ning en
om je emo ties te be grij pen en ef fec tief én ge liefd te zijn.

* * *
*



Zonde bestaat niet
Eleonore Kemperink

Dit is een wel heel dui de lij ke uit spraak over een on der werp waar over in alle toon aar den werd en wordt ge spro ken. “Zon de be -
staat niet” is een uit spraak uit het Evang elie van Ma ria Mag da le na. In dit Evang elie is Je zus in ge sprek met Ma ria Mag da le na,
Pet rus en Ja co bus. En het is Pet rus die aan Je zus vraagt: “Omdat U ons al les heeft uit ge legd, zeg ons nog dit: wat is de zon de
van de we reld?”

Pet rus be grijpt ken ne lijk dat het de zon de is die ons te rug -
houdt van onze ware be stem ming. Wel, wij heb ben een he kel
aan het woord ‘zonde’. Het riekt naar alle be we ring en over hel 
en verd oe me nis. Wij vin den het een woord dat neer drukt en
dat is niet zo gek, om dat het ook nog eens een hele we reld van 
mo raal over goed en kwaad in zich draagt.

Als we gaan kij ken naar het oor spronk elijk woord dat ver -
taald is in ons woord ‘zonde’, dan vin den we het woord
‘biesja’. Een woord uit het Ara mees, de taal die in de tijd van
Je zus in Pa les ti na werd ge spro ken. En dat woord ‘biesja’ heeft 
een veel mil de re la ding en draagt ze ker geen oor deel over
goed en kwaad in zich. Het woord be te kent let ter lijk ‘onrijp -
heid’ en ‘onwetendheid’. Kijk, en dan krijgt al les in eens een
heel an de re be te ke nis en ge voels waar de. Geen enk ele ver oor -
de ling, hoog stens een aan spo ring om ‘grotere’ ken nis op te
doen, om te wil len le ren, om in zicht te ver krij gen en verd er te
groeien.

En in het ge deel te
van het Evang elie
van Ma ria Mag da le -
na dat we bij voor -
beeld in de pe ri o de
na Pa sen heb ben ge -
le zen zegt Je zus ook
heel dui de lijk: “Zon -
de be staat niet”. 

“Maar”... gaat Hij 
verd er... “jul lie zijn
het die de zon de ma -
ken”. En het woord
‘maken’ is hier in heel 
be lang rijk, denk ik. 

Want hoe doen
we dat dan? Dat doen 
we, zegt Je zus, “om -
dat we doen wat in
we zen ge lijk staat
aan over spel, dat wat
men ‘de zonde’
noemt”.

Nu, het woord
‘overspel’ en wat het
voor ons nog al tijd
in houdt is wel ze ker

één van de ding en die de mens het meest ver oor deelt en het
meest zon dig noemt. We leg gen het woord ‘overspel’ uit als
die ge ne be ge ren die jou niet toe be hoort en daar in daad aan
toe ge ven.

En als we daar nu eens een klei ne ve ran de ring in aan -
breng en?

En het woord over spel dui den als dat gene be ge ren wat jou
niet toe be hoort, dan ko men we wel licht dich ter bij wat Je zus
be doeld kan heb ben.

Want is het niet zo dat wij, le ven de in de stof, in onze la ge -
re per soon lijk heid, voort du rend dat ge ne het meest be ge ren wat 
ons niet we zen lijk toe be hoort? 

Wat niet hoort bij wie wij in we zen zijn?!
Wij zijn niet onze baan, we zijn niet onze so ci a le sta tus, we 

zijn niet ons ver le den, we zijn niet ons ver haal, we zijn ook
niet ons ka rak ter. Maar.....meest al iden ti fi ce ren we ons er wel
mee. 

Je zus noemt het in het Evang elie: “Jul lie hou den van wat
jul lie mis leidt”. En daar om ga je dood, en daar om wordt je
ziek, zegt Hij. 

We ge lo ven in te kort, we ge lo ven in ver gank elijk heid, we
we ten dat het niet klopt, maar we we ten nog niet zo goed hoe
we dat moe ten la ten. Toch roept Je zus ons op vol te hou den en 
moed te to nen te gen over de vele mis lei ding en die ons om rin-
gen. Want Hij weet als geen an der dat in al die vor men het we -
zen lij ke van de ding en schuil gaat. En dat is de moeilijkheid. 

We moe ten door de vorm heen naar het we zen lij ke van de
ding en. Daar moe ten we ons be wust zijn op rich ten. De stof is
slechts de ver pak king die ons kan af lei den van waar het wer -
ke lijk om gaat.

Dit te doen vraagt om ink eer, vraagt om naar bin nen te
gaan, om naar bin nen te kij ken. 

Het vraagt om be zin ning om wat er diep ver bor gen leeft. 
Het vraagt om te zoe ken naar in zicht zo dat we niet lang er

on we tend en on rijp zijn om dan de juis te keu zes te kun nen
maken.
— Het vraagt om stil te zijn en te luisteren.
— Het vraagt om stil te zijn en te kijken.
— Het vraagt om stil te zijn en te weten.
— Het vraagt om te leren kijken met de ogen van je hart.
Als je dat doet zie je an de re ding en, hoor je an de re ding en, er -
vaar je an de re ding en en zie je in de we reld van de ver lei din-
gen en mis lei ding en een an de re we reld. 
— Een wereld van liefde. 
— Een wereld vol goddelijkheid.

Ele o no re Kem pe rink (1951)
In 1987 lid ge wor den van de VKK, stam -
mend uit de RKK, waar ik ook ver schil len de
ac ti vi tei ten be ge leid de. Van af 1994 ac tief
aan het al taar, het geen ui tein de lijk tot mijn
pries ter wij ding heeft ge leid, die in 2007 in
Naar den plaats vond. 

Sinds 12 mei 2013 ben ik eer staan we zend
pries ter van de kerk ge meen te Arnhem.

* * *
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Uitgelicht: Moedig boek over
ontwaken uit een illusionaire wereld

Aat-Lambèrt de Kwant

Wie Ego loos ME leest moet te gen een stoot je kun nen. Mar co
Koers houdt tal van op vat ting en, ook die over ont wa ken en ver -
lich ting, te gen het licht en kiept ze om ver. Zelf heeft de 43-ja ri -
ge au teur dit in zijn tur bu len te le ven dat hij in dit boek be -
schrijft, ook keer op keer ge daan met zijn ei gen op vat ting en.
Maar, wat heb ben licht snel heid en be wust zijn nu met el kaar te
ma ken? Waar om lo pen wij men sen nu toch zo op onze te nen?
Hoe werkt het ho log ra fisch uni ver sum? Waar om zit het ego ons 
zo dwars in het trans for ma tie pro ces? Hoe werkt ons on der be -
wus te? Hoe ziet de we reld er uit zon der ego? Wat is nu wer ke -
lijk de waar heid over ont wa ken? Le ven we echt in The Mat rix?

Heel in tri ge ren de vra gen die Koers op een ver ras sen de en
nuch te re (niet zwe ve ri ge!) ma nier in een au to bi og ra fi sche syn -
the se heeft ver werkt.

Zijn ei gen le ven ging ge paard met hoge pie ken en die pe
da len. Rijk dom werd af ge wis seld met de bet stan den en na de
de bet stan den kwam weer rijk dom. Keer op keer wist hij zijn
le ven weer op de rails te krij gen. Toen hij twee maal een bij na- 
dood er va ring had ge had en ook nog eens twee maal een bur -
nout, ging het roer in 2007 vol le dig om. Hij was ont waakt uit
de we reld waar van hij dacht dat dit zijn we reld was. Een con -
sta te ring die bit ter bleek te zijn. 

Ego loos ME gaat over dood gaan – niet fy siek dood gaan,
al hoe wel dit wel dicht in de buurt dreigt te ko men, maar je ego 
gaat dood. Mar co Koers spreekt van dood gaan om weer ge bo -
ren te wor den. 

“Al je pa tro nen en con di ti o ne ring en van je af schud den, je
vo ri ge le ven on der de loep ne men en af da len in de diep ste grot -
ten van je geest. De grot ten waar ang sten der ma te groot zijn dat
je let ter lijk gek zou wor den van de in houd die daar ze telt.”

Tij dens zijn ver schil len de cri sis mo men ten was hij al steeds 
verd er ge gaan met af da len. In me di ta ties en vi su a li sa ties zag
hij van al les voor bij ko men. 

“Arche ty pes wa ren op alle mo ge lij ke ma nie ren in mijn
hoofd aan we zig om mij een en an der goed dui de lijk te ma ken.
De dro men die ik had zou den voor nor ma le men sen als vre se -
lij ke nacht mer ries ge zien kun nen wor den en dat wa ren deze
nacht mer ries ook in het be gin voor mij. Naar ma te de tijd vor -
der de ging ik deze nacht mer ries be ter be grij pen en kon ik ze
te rug ana ly se ren.”

Wat hij hier be schrijft doet denk en aan de “ Nacht van de
ziel”zo als die door de mys ti cus Jo han nes van het Kruis zo
tref fend be schre ven is. God als duis ter nis. 

God die zelf nacht is. Donk er licht…De donk ere nacht van 
de ziel en het in ner lij ke licht. Het lijkt een pa ra dox maar we
kun nen ook spre ken van het licht van onze scha duw. 

Ei gen lijk is Jo han nes van het Kruis heel ei gen tijds als hij
zegt dat we al ler lei ei geng emaak te gods beel den moe ten los la -
ten.  Eeu wen la ter zou Krish na mur ti het zelf de zeg gen. In die
donk ere nacht is het frus tre rend te mer ken dat de tot nu toe ó
zó ver trouw de re li gieu ze vor men en gods beel den wank elen.

Iets der ge lijks moet Mar co Koers ook heb ben er va ren. 
“Ie mand die ego loos is, heeft al leen nog de stof fe lij ke res -

ten van wat wij een mens noe men, niets meer en niets min der.
Ego loos wor den in het kort uit ge legd heb bend, wat heb je dan

aan een ego loos be staan en als je het al zou kun nen be rei ken,
heeft een ego loos stof fe lijk lichaam nog eni ge waar de op onze 
nie ti ge aar de? Het ant woord: je hebt er he le maal niets aan om
ego loos te zijn op onze aar de, op aar de is het een voor waar de
om een ego te heb ben. Zon der ego ben je als een ac teur zon der 
rol. Een ego staat ei gen lijk sy no niem voor het heb ben van een
rol. Wij zijn al le maal ac teurs in een groot to neel stuk die wordt 
ge re gis seerd door re gis seurs met een make-up af de ling, een
cas ting-bu reau, sty lis ten en een lo ca tie waar bin nen we kun nen 
ac te ren, de aar de.”

In zijn le vens be schrij ving pro beert Koers te ach ter ha len
wel ke pro ces sen er in hem door wer ken na die burn-outs en bij -
na-dood er va ring. Hij ver telt over zijn moei lij ke jeugd, zijn werk 
als on der ne mer en de rijk dom die hem dat ge bracht heeft maar
be schrijf ook heel open hoe het giga mis kon gaan en hoe!

Mar co Koers gaat boe ken le zen over fi lo so fie, psycho lo gie 
en com mu ni ca tie, kwan tum fy si ca en me ta fy si ca. Ook loopt hij 
di ver se the ra pie ën af. Hij blijkt hoog be gaafd en hoog ge voe lig. 
In ma te rieel op zicht loopt hij te gen di ver se mu ren op, om dat
hij tij dens zijn ziek te pro ces de hy po theek en an de re za ken niet 
meer kan be ta len. Hij leert te ver trou wen op zijn in ner lij ke
stem en op de kos mos en er vaart zijn pro ces als het ster ven
van het ego. 

Het boek is met de no di ge hu mor ge schre ven, en au to bio-
gra fie en the o rie wis se len el kaar af. Voor men sen met een
burn-out er va ring is dit een heel her ken baar boek.

Wat mij als vrij denk er zo aan spreekt is dat hij de knup pel in
het spi ri tu e le hoen der hok gooit. Te recht wijst hij erop dat een
in zicht krij gen en denk en dat je daar mee ont waakt bent (zo als
ve len in het spi ri tu e le we reld je denk en) bij kans on mo ge lijk is. 
Je kunt wel het in zicht krij gen over het le ven dat je schijn baar
leeft, waar na ver vol gens de do mi no steen tjes een voor een zul len 
gaan om val len. Het pro ces duurt vele maan den als je ge luk hebt
en ja ren wan neer er een hoop rom mel valt op te rui men. Door -
gaan als de do mi no steen tjes om val len, is een keu ze die we ma -
ken, een keu ze met ver re gaan de con se quen ties. Een ont waak -
mo ment en daar mee klaar zijn kan ge woon weg niet. Mar co
Koers heeft het niet zo op veel boe ken en films die over ver lich -
ting gaan; ze zijn vol gens hem voor 95 pro cent niet waar en be -
rus ten op ver keer de of val se aan na mes.

Ook op gu rus heeft hij het niet zo be gre pen. “Zo ge he ten
guru’s die je aan de hand mee ne men op het pad van ont wa ken
en ver lich ten, heb ben ui tein de lijk maar bit ter wei nig ver lich te
men sen op ge le verd. Iets aan hang en en ver vol gens vol gen, is
per de fi ni tie niet jouw waar heid.”

Zelf moest hij, na te zijn ont waakt en alle la gen af ge peld te 
heb ben, zijn nieu we ik weer een plek geven in de we reld, een
we reld waar ie der een ge woon was door ge gaan.”

Het ver haal van Mar co Koers is die van een Vreem de ling
in een vreemd land, een land waar je de taal niet verstaat en
waar an de ren jouw taal niet ver staan.

Ego loos ME, een heel her -
ken baar en een diep ra kend
boek.

Mar co Koers: Ego loos ME
The Enligt ment group 2011
‘www.ego loos me.com’Koers
schreef eer der ‘Komt een ma -
na ger bij de dok ter. ¨
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Wat is Wijsheid?

Het Thomas Evangelie in tijden van cri sis

Ojas Th. de Ronde

Naar aan lei ding van mijn vo ri ge ar ti kel over het Evang elie van Tho mas (1) vroeg een ge ïnteresseerde le zer me waar om dit evang -
elie zo sterk kon af wij ken van de ons be ken de ca no nie ke evang eli ën. En of dit ons wel dich ter bij Je zus kon breng en. Mijn ant -
woord is sim pel: de kern van het Tho mas Evang elie is door de Jood se vol ge ling en van Je zus op ge te kend in Pa les ti na vlak na
diens dood. Bij hen leef de nog de her in ne ring aan Je zus die - in de po li tie ke en cul tu re le cha os van dat mo ment – de na druk leg -
de op ve rin ner lij king en lief de en zo de Jood se tra di tie ra di caal ver nieuw de. Het chris ten dom zo als wij dat ken nen, met zijn dui -
de lij ke verd eling in Oos ters en Wes ters chris ten dom vond pas zijn vas te vorm in de twee de eeuw na Chris tus.

Waar om pas in de twee de eeuw? Omdat toen Je ru za lem door
de Ro mei nen de fi ni tief ver woest werd. De Jo den wer den de
di as po ra in ge jaagd en de vol ge ling en van Je zus na men van af
dat mo ment af scheid van hun Jood se wor tels en sticht ten ei -
gen ker ken in Oost en West. Dat hier mee gro te ver schil len in
de leer en het le ven bin nen de gro te chris ten fa mi lie ont ston -
den, blijkt uit de boei en de ar ti ke len reeks van Ja cob Sla ven -
burg en John van Schaik in de uit ga ven van Ref lec tie, voor jaar 
en zo mer 2013 (2). In dit ar ti kel on der zoek ik hoe juist in deze
cri sis diep in zicht en wijs heid kon ont staan.

Verwoesting van Jeruzalem
Waar om de to ta le ver woes ting van Je ru za lem in 135 AD? Dat
heeft een lange voor ge schie de nis. Al van af de twee de eeuw
voor Chris tus wa ren de Jo den voort du rend in op stand te gen de 
heer sen de cul tuur van de Grie ken en Ro mei nen. De Jo den
kon den geen an de re heer schap pij verd ra gen dan die van God
en die heers te van uit de Tem pel in Je ru za lem. Dat was eeu -
wen lang hun kracht, maar ook hun zwak ke punt.

Die Tem pel werd een aan tal ma len ver woest. Eerst in 586
BC door de Ba by lo ni ërs, maar toen de Jo den te rug kwa men uit 
de Ba by lo ni sche ge vang en schap werd de Tem pel op nieuw op -
ge bouwd. Een nieu we ver woes ting vond plaats tij dens een op -
stand te gen de Ro mei nen in 63 BC, maar ook daar na werd zij
door de va zal vorst He ro des de Gro te in gro te luis ter her steld.
He laas maar voor kor te tijd, want toen er in 66 AD op nieuw
een Jood se op stand uit brak, was dit ook het de fi ni tie ve ein de
van de Tem pel. Op de tri omf boog van Ti tus, de ver ove raar
van Je ru za lem, is nog te zien hoe Ro mein se sol da ten de
menora, de zevenarmige kandelaar, als krijgsbuit meenemen.

Toch ble ven de Jo den zich
ver zet ten. Een nieu we ge ne -
ra tie jo den kwam in 132 AD
in op stand te gen de Ro mein -
se le gi oe nen on der lei ding
van de tot Mes si as uit ge roe -
pen Bar Koch ba, maar de
Ro mei nen won nen weer en
nu werd ook Je ru za lem vol -
le dig ver woest. Geen Jood
mocht meer op Pa les tijns
grond ge bied wo nen. 

Daar na ont stond het Jo den dom in di as po ra zo als wij dat in het
Wes ten eeu wen lang heb ben ge kend. De sa men stel ling van de
He breeuw se bij bel werd de fi ni tief vast ge steld en uit de voor -
ma li ge Fa ri zee ën ont stond het Jood se rab bi naat waar om heen
zich de Jo den in de di as po ra groe peer den. 

Afscheid van de Joodse wortels
Maar dit was ook het mo ment waar op de chris te nen af scheid
na men van hun Jood se wor tels en in Oost en West de ei gen
vorm be gon nen te vin den die wij nu nog ken nen. Vóór die tijd 
was de be we ging die haar oor sprong vond in Je zus uit ge waai -
erd in een breed spec trum van re li gieu ze groe pe ring en. Hun
in ter pre ta ties van wat Je zus be doeld had ver schil de aan zien -
lijk, maar hun on der linge band be stond daar in dat zij een spi ri -
tu e le be vrij ding zoch ten in de cha os van dat mo ment, zich
daar toe in de naam van Je zus lie ten do pen en door ge za men lij -
ke re li gieu ze maal tij den pro beer den in zijn ‘energieveld’ te
blij ven; ook dat zij in het da ge lijk se le ven zijn bood schap van
ve rin ner lij king en lief de tracht ten te be le ven, vaak met ge vaar
voor ei gen le ven.

Het evang elie van Tho mas past nog he le maal in de oor -
spronk elij ke Je zusbe we ging en geeft de bood schap van Je zus
nog in in dring en de spreu ken weer. His to risch on der zoek
maakt het zeer waar schijn lijk dat de kern van zijn evang elie
door de apos tel Tho mas in het Ara mees is op ge schre ven in het 
huidige Syrië rond 50 AD. 

Waar om is dit evang elie dan zo lang on be kend ge ble ven in 
het Wes ten? Dat heeft te ma ken met de ver woes ting van Je ru -
za lem in 132 AD en het uit zwer men van chris te nen naar Oost
en West. De chris te nen in het Wes ten zoch ten toen een nieuw
re fe ren tie punt en dat werd Rome waar de kerk va der Atha na si -
us in 376 AD voor de Wes ter se chris te nen de of fi ci ële lijst van 
canonieke boeken opstelde.

Het Tho ma se vang elie was daar niet meer bij. Jam mer,
want in de gro te chris ten fa mi lie van Oost en West is dit evan -
g elie één van de be lang rijk ste bron nen over het le ven van 
Je zus. Bo ven dien mo men teel, in een tijd van cha os en cri sis
waar in tal lo ze groe pen hun ei gen cul tuur en iden ti teit drei gen
ver lie zen en een nieuw hou vast zoe ken, zeer in spi re rend en
gemakkelijk invoelbaar.

Hellenistische beschaving
De tijd waar in Tho mas de woor den van Je zus op te ken de lijkt
won der lijk ge noeg veel op de onze. Mo men teel le ven wij in
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een cul tuur van glo ba li se ring die de se cu lie re, li be ra le sfeer
van de mul ti na ti o nals ademt en wei nig oog heeft voor min der -
he den, ze ker niet voor re li gieu ze min der he den. Een der ge lijk
pro ces was ook gaan de in de tijd van Je zus.

Toen wor stel de men met de er fe nis van het Hel le nis me, dat 
was ont staan toen Alexan der de Gro te (334 – 323 BC) van uit
Grie ken land bij na de hele toen be ken de we reld ver overde.
Deze kos mo po li ti sche, Hel le nis ti sche be scha ving, die door de
Ro mei nen gro ten deels werd over ge no men, be te ken de een ont -
wrich ting van de na ti o na le cul tu ren. Er was, spe ci aal in het
oos te lijk deel van het Ro mein se Rijk, nau we lijks ruim te voor
de eigenaardigheden van de overwonnen volkeren.

Dit ver lies van ei gen iden ti teit werd door de on derd ruk te
vol ke ren er va ren als de groot ste ramp die hen was over ko men. 
En daar pro beer de men op alle mo ge lij ke ma nie ren mee om te
gaan. Met open lij ke op stand te gen de ge ves tig de orde of door
schijn hei lig mee te heu len. Of door on der gronds te gaan om
zo aan de ei gen tra di tie trouw te blij ven. Ve len van deze men -
sen ver star den daar bij in een fun da men ta lis ti sche hou ding,
maar enk elen van hen za gen juist in de cri sis een kans om de
ei gen tra di tie op be paal de pun ten te her in ter pre te ren en te ver -
nieu wen. Zij wer den de charismatische leiders die een nieuwe, 
spirituele impuls gaven. 

We zien dit heel dui de lijk in het Pa les ti na van de tijd van
Je zus. Het is boei end daar nu kort op in te zoom en. 

Verzet tegen een dominante cultuur
Rond het be gin van de chris te lij ke jaar tel ling was Pa les ti na het 
to neel van po li tie ke in tri ges, mi li tai re ver ove ring en en volks -
op stan den. In de tijd van Je zus was de ani mo si teit met het
Hel le nis me al enk ele hon der den ja ren gaan de. De Jo den haat -
ten deze do mi nan te cul tuur om dat zij daar in geen ruim te kre -
gen om hun ei gen heid te be le ven en hun ver bond met God te
vie ren. Zelfs in hun Tem pel in Je ru za lem kon den ze hun God
niet meer ver eren. 

Een van de re ac ties waar aan de Jo den ten slot te ten on der
ging en was die van po li tie ke op stand. Toen de heer schap pij van 
het Hel le nis me niet meer te ver krop pen was, pleeg den de Mak -
ka bee ën in 167 BC een ge slaag de op stand te gen de Hel leen se
macht heb bers. Zij sticht ten het Has mo ne se ko nink rijk, met 
Je ru za lem als hoofd stad en de Has mo ne se ko ning en als ho ge -
pries ter. De Jo den had den hon derd jaar een ei gen staat. Maar in
63 BC werd dit rijk je op bloe di ge wij ze door de Ro mei nen on -
der wor pen en werd het een va zal staat van Rome. Om het volk
te be ha gen bouw de de va zal ko ning He ro des de Gro te (37-4 BC) 
toen de Tem pel uit tot een in dru kwek kend bouw werk, maar dat
kon niet ver hin de ren dat de on rust in gro te groe pen van de be -
vol king bleef be staan. Er ble ven groe pen strijd ba re op stan de -
ling en be staan, die af en toe ge weld da dig maar mach te loos ver -
zet pleeg den. Zij cre ëerden daar bij voor al veel angst, ook bij de
ei gen be vol king. In onze tijd zou den we hen ‘terroris ten’ noe -
men, toen heet ten ze ‘Zeloten’, ‘ijveraars voor de ware gods -
dienst’. Eén van hen, Si mon de IJve raar, was vol gens de ca no -
nie ke evang eli ën ook een apos tel van Je zus. 

Pal te gen over deze groep ston den de tem pel pries ters, die
wij ken nen als de Sad duc cee ën. Zij heul den sa men met de Ro -
mei nen, door wie zij ook wa ren aang esteld om het volk rus tig
te hou den. Hun be lang was het niet zo zeer om de Jood se tra di -
tie en de Tho ra te be scher men, maar om hun ei gen po si tie te
be hou den en te verd edi gen. In het pro ces te gen Je zus, die in

hun ogen een ge vaar lij ke op stan de ling was, speelden zij dan
ook de hoofdrol. 

Rituele reinheid en zuiverheid in de leer
In deze ge weld da di ge sfeer van po li tie ke in tri ges wa ren er twee
groe pen die zich met hart en ziel in zet ten voor het be houd van
zui ver heid van de Jood se tra di tie. De eer ste groep is die van de
Esse nen, Jood se mon ni ken die een ei gen kloos ter had den ge -
sticht in Qum ran, vlak bij de Dode Zee. Zij wil den zo zui ver
mo ge lijk le ven, ken den veel ri tu e le was sing en, en wil den verd er 
geen con tact met de Tem pel en de ‘gewone’ Jo den. De be roem -
de ‘Dode Zee rollen’ die in de ja ren ’50 van de vo ri ge eeuw zijn 
ge von den en waar over mo men teel een pracht i ge ten toon stel ling
te zien is in Assen (3) ge ven hier een goed beeld van. De Esse nen 
be schouw den de we reld als een strijd to neel tus sen de goe de en
kwa de mach ten en leef den in de ver wach ting van de Mes si as,
die door God ge zon den zou wor den om orde te schep pen in de
cha os en het zui ve re Jood se volk de heer schap pij over de we -
reld te ge ven. Jo han nes de Do per, die op trad vlak voord at 
Je zus in de open baar heid kwam, was waar schijn lijk een Esseen
die Gods wraak over de zon di ge we reld moest ver kon di gen en
opriep tot ri tu e le rei ni ging. 

Maar bij ons zijn voor al de Fa ri zee ërs be kend, volkse en
wets ge trou we le ken. Ook voor hen was ‘rituele rein heid en
zui ver heid in de leer’ een be lang rij ke waar de, maar niet zo ri -
gou reus als bij de Esse nen. Wij ken nen hen van uit de ca no nie -
ke evang eli ën, waar in po le mie ken van hen met Je zus staan op -
ge te kend. Maar de be kend ste is toch wel de be keer de Fa ri zee -
ër Pau lus, die in de be gin tijd van het chris ten dom een cru ci a le
rol heeft ge speeld om de bood schap van Je zus ook onder de
heidenen in het Westen te verspreiden. 

Jezus: verinnerlijking en liefde
In deze po li tie ke en cul tu re le dic ta tuur en cha o ti sche rich ting -
en strijd tus sen Jood se groe pen kwam Je zus met zijn bood -
schap van ve rin ner lij king en lief de. Ve rin ner lij king, om dat hij
zag dat de Fa ri zee ën in hun ij ver om alle wet ten te pre cies uit
te voe ren zich steeds meer op de bui tenk ant, de let ter lij ke na -
vol ging er van, wa ren gaan rich ten. Een fun da men ta lis ti sche
hou ding die hij pa reer de door er voort du rend op te wij zen dat
God al leen be ha gen heeft in een oprecht en zui ver hart. We
vin den dit al in de oud ste bron nen die over Je zus mel ding ma -
ken, de Qu el le waar uit la ter ook Mat theus en Lu cas ge put heb -
ben. Daar staat in Lo gi on 12: ‘Gelukkig die zui ver van hart
zijn, want zij zul len God zien.’ (4)

Maar Je zus pre dik te ook lief de, want hij be sef te dat dit de
kern was van de Tho ra. Hier voor greep hij te rug op de wijs -
heid van de Jood se wet ge leer de Hil lel (50 BC – 10 AD) die
ten tij de van de va zal ko ning He ro des de Gro te hoofd was van
de recht bank van de Fa ri zee ën. Toen Hil lel eens ge vraagd

werd de Tho ra sa men te vat ten had hij
ge zegd: ‘Wat gij haat, doet dat uw
naas te niet aan.’ Je zus volgt hem hier -
in als hij de Tho ra sa men vat met de
woor den die ook zijn op ge te kend in de 
Qu el le: ‘Behandel de men sen in al les
zo als je zelf door hen be han deld wilt
wor den.’ 

Blad zij de van Tho mas-evang elie



Trouw aan de eigen traditie
In de zelf de tijd dat de Qu el le werd op ge schre ven, vlak na
Jezus’ dood, rond 50 AD, kwam ook de kern van het Tho mas- 
evang elie tot stand. Geen won der dan ook dat de Jood se tra di -
tie hier een be lang rij ke rol speelt. Er is een ont roe ren de tekst
die dit overd ui de lijk maakt. Lo gi on 12 gaat in op de vraag wat 
er moet ge beu ren na de dood van Je zus. Je zus ver wijst dan vol 
res pect naar zijn broer Ja co bus, die na zijn dood de lei ding
zou krij gen in Je ru za lem.

De leer ling en zei den tot Je zus: we we ten dat je ons eens
zult ver la ten. Wie zal dan bo ven ons staan? Je zus zei tot hen:
waar je ook bent, ga naar Ja co bus de Recht vaar di ge. Ter wil -
le van hem zijn he mel en aar de ge maakt. (5)

In lo gi on 109 ver telt Je zus in een pa ra bel hoe be lang rijk
het is trouw te blij ven aan de ei gen tra di tie, om dat daar in vaak 
on ver moe de schat ten te vin den zijn. Het is een code, maar wie 
oren heeft om te ho ren, ver staat de betekenis er van.

Je zus zei: het ko nink rijk is als een man in wiens ak ker zich
een schat be vond, zon der dat hij het wist. Toen hij stierf, liet
hij zijn zoon het land na. De zoon wist ook niets van die schat. 
Hij erf de het land en ver kocht het. En de ge ne die het kocht,
ging ploe gen en vond de schat. Hij be gon geld uit te ge ven, te -
gen ren te, aan wie hij maar wil de. 

De bood schap is dui de lijk. De ak ker staat hier sym bool
voor de ei gen spi ri tu e le tra di tie waar in je bent groot ge bracht
als be waar plaats van door leef de wijs heid. Deze tra di tie moet
je niet zo maar van de hand doen, want dan mis je de schat die
erin ver bor gen ligt. Ga ploe gen, ga zoe ken en je vindt de
schat. En als je die schat hebt ge von den, doe er iets mee, deel
hem uit aan die ge nen die er open voor staan.

Sleutels van wijsheid
Na tuur lijk is het niet de be doe ling de ei gen tra di tie klak ke loos 
over te ne men. Je zus neemt in een aan tal lo gia stel ling te gen
de Sad du cee ën, ver te gen woor di gers van de rij ke eli te die hun
ziel en za lig heid voor geld en aan zien in rui len. En te gen de
Jood se ze lo ten, die ge weld wil len ge brui ken om de ei gen tra -
di tie te verd edi gen. Maar hij maakt ook be zwaar te gen de
wets ge trou we Fa ri zee ën, de ge nen die van ri tu e le rein heid en
zui ver heid in de leer hun be lang rijk ste waar de ma ken.

In het evang elie van Tho mas doet Je zus dat nog op een mil -
de ma nier, ver ge le ken met hoe la ter de ca no nie ke evang e lis ten
Mar cus, Lu cas en Mat theus dit over ne men. Toch is Je zus ook in 
het Tho ma se vang elie al fel als hij in lo gi on 39 zegt: De Fa ri zee -
ën en schrift ge leer den na men de sleu tels der ken nis en ze heb -
ben die ver bor gen. Zij zijn niet zelf naar bin nen ge gaan en hen,
die naar bin nen wil den gaan, lie ten zij niet toe.

Er spreekt me de do gen uit van Je zus met de Fa ri zee ën. Hij
er kent dat zij dicht bij de Bron wa ren. Zij had den de Tho ra in
han den, maar heb ben de ware be te ke nis er van niet ge von den.
Waar om niet? Omdat ze bij ui ter lij ke rein heid en leer stel lin-
gen ble ven ste ken en niet naar bin nen durf den gaan. Wij zou -
den zeg gen: om dat ze niet verd er ge ko men zijn dan de exo te ri -
sche, let ter lij ke bui tenk ant en zich niet in de eso te ri sche be te -
ke nis er van voor hen zelf heb ben dur ven verd ie pen. Zo zijn ze
in ui ter lij ke schijn ze ker he den vast blij ven zit ten en heb ben
niet het de zekerheid gevonden die het innerlijk contact met de 
Vader geeft.

De ge vol gen er van zijn ver nie ti gend. Dat maakt Je zus in
het vol gen de lo gi on 40 kort dui de lijk door het beeld te ge brui -

ken van een ont wor tel de wijn rank: ‘Een wijn rank die ge plant
wordt bui ten de Va der staat niet vast en zal met wor tel en tak
wor den uit ge trok ken en ver nie tigd.’ Als je ‘Vader’ hier op vat
als ‘Bron van leven’ of, zo als het Ara me se woord Va der let ter -
lijk be te kent ‘Geboortegever’, dan is het dui de lijk dat Je zus
hier een zo dui de lijk mo ge lij ke waar schu wing geeft. 

Toch valt Je zus niet in de val kuil van veel spi ri tu e le le ra -
ren door te pre ten de ren de ab so lu te waar heid te ver kon di gen.
De con ser va tie ve, fun da men ta lis ti sche chris te nen heb ben dat
er wel van ge maakt, maar voor hen is het goed het vol gen de
lo gi on 42 van Je zus goed tot zich te la ten doo dring en. ‘Jezus
zei: wordt voor bij gang ers.’ Daar in is alle wijs heid ge ge ven.
Hecht je niet aan wel ke ge for mu leer de waar heid ook. Anders
wordt de waar heid van van daag de ge vang enis van mor gen.
Ook in cri sis si tu a ties, wan neer al les je uit han den dreigt te
wor den ge sla gen, is het hou vast van een ab so lu te waar heid
een il lu sie. Wordt voor bij gang ers. Vindt de waar heid elk mo -
ment op nieuw.

Noten
1- Ojas Th. de Ronde, Mens en God ineen - de verbindend kracht van het

Thomasevangelie, in; Reflectie 2013, jaargang 10, nummer 2. 
2- Ja cob Slavenburg en John van Schaik, Reïncarnatie en Chris ten dom I en II,

in: Reflectie 2013, jaargang 10, resp. de nummers 1 en 2. 
3- De tentoonstelling ‘De Dode Zee Rollen’ is van 9 juli tot 5 januari 2014 te

zien in het Drents Mu seum, Brink 1 te Assen. Meer informatie:
www.deadseascrolls.org.il 

4- Genoemde logions 12 en 16 zijn te vinden in: Marcus Borg e.a., Q, het
verloren Evangelie, Meinema, 1997. 

5- Genoemde logions 12, 109, 39, 40 en 42 zijn te vinden in: Bram Moerland,
Schatgraven in Thomas, de oorspronkelijke betekenis van het
Thomas-evangelie, Bert Bakker, 2009. 

Ojas Th. de Ron de be haal de in 1970 zijn
doc to raal the o lo gie aan de Uni ver si teit van
Nij me gen. Daar na ver bleef hij eni ge ja ren
als spi ri tu eel zoe ker in India. Na zijn te rug -
keer in Ne der land be gon hij, sa men met
zijn vrouw, het coaching- en coun se ling bu -
reau Fe nix en werd hij do cent aan de Hu -
man uni ver si ty, een in ter na ti o naal cen trum
voor the ra pie en me di ta tie. Mo men teel
geeft hij works hops, schrijft ar ti ke len en
ver zorgt we ke lijk se we bra dio-uit zen ding en
‘De Nieu we Mens’, www.de nieu we mens.eu

* * *
*

Boekeninfo (5)

Thich Nhat Hanh
Angst - Wijs heid om stor men te door -
staan - Ten Have 2013
Een prak ti sche gids om angst te over win nen. 
(H)er ken nen en los la ten. Angst be heerst het
le ven van ve len: angst voor een zaam heid,
voor ver lies, voor ziek te of dood. Vaak is niet 
eens dui de lijk waar de angst van daan komt.
Angst ver lamt, en daar om du wen we deze
emo tie het liefst ver weg. Thich Nhat Hanh
laat zien dat er ken ning angst han teer baar
maakt. Zijn aan pak: spoor de oor sprong van
deze ne ga tie ve emo tie op, en leer los te la -
ten. Zo kun je alle vor men van angst het
hoofd bie den, op weg naar be vrij ding en ge -
luk. Mind ful nes soe fe ning en helpen daarbij.

* * *
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Het Gelaat van de Geliefde
Ra chel Sonius

Een ar ti kel naar aan lei ding van het
boek “Het Ge laat van mijn Ge lief -
de”, de mooi ste lief des ge dich ten van 
Rumi. 

Ver za meld en na ver teld door Wim
van der Zwan.

Uit ge ve rij: Alta mi ra-Haar lem. 
€ 7,95. ISBN: 978-94-013-0102-2. 
Te vens ver krijg baar als e-book.

“Laat in de smeek be de en het los ma ken je ego ïsme ster ven, 
op dat de adem van Je zus je nieuw le ven kan ge ven, 
net zo mooi en ge ze gend als hij zelf.”
(Mas na vi –Rumi-(1207-1273))

Ie mand stel de eens een vraag of het “Ge laat van de Ge lief de”
bij de soefi’s het zelf de is als “Gods Aang ezicht”. De ge ne die
werd ver wacht te ant woor den was wat ze noe men een soe fi,
maar was van ouds her ook be kend met de chris te lij ke re li gie
en ken de wel ze ker de uit druk king ‘Gods Aangezicht’. Inner -
lijk ging en alarm bel len rink elen. Op het eer ste ge zicht zou
“ja” een pas send ant woord zijn. Want het woord ‘gelaat’ komt 
over een met ‘aangezicht’. Maar wel licht was er on der scheid te 
ma ken in de in ner lij ke be le ving. Wel licht dat “Gods Aan-
ge zicht” zich meer af speel de in de he me len; hoop vol le, de vo -
ti o ne le stil le ogen ge richt op het ver re Doel in aan bid ding; en
dat “Het Ge laat van de Ge lief de” zich meer af speel de in een
vu rig ver lang en God die Lief de is te ken nen vol gens in ner lijk
ont wik ke ling. Maar dat wa ren in vul ling en. De we gen tot God
zijn vele…en in het gro te ge heel van ver schei den heid, gaat
een ie der die God wil ken nen zijn ei gen weg, vol gens zijn of
haar ei gen af stem ming en ont wik ke ling.

Wij spre ken veel over een heid, de broe der schap der mens -
heid, een heid met God, wij zijn al len één. Is dit een uto pie?

La ten we het er op hou den dat een ie der, be wust of on be -
wust daar naar op zoek is. Dat een ie der, be wust of on be wust
zijn of haar ei gen plek je zoekt in het gro te Ge heel en zich
daar mee zoekt te ver bin den. En dat de ge ne die ‘gevonden’
heeft daar over niet spre ken kan. Mis schien kun nen we zeg gen, 
dat de mys tiek een mid del is. Want mys tiek is iets ‘persoon -
lijks’. Het eni ge We zen, dat God wordt ge noemd in de Chris -
te lij ke re li gie, is ver bon den met het men se lijk we zen dat wij
zijn…en in het woord ‘wezen’ ligt de ver bin ding. Zo kan het
dat Rumi spreekt van de nieuw le ven ge ven de adem van Je zus, 
‘net zo mooi en gezegend als hijzelf’. 

Wat te zeg gen over soefi’s en over hun mys tiek, hun po ëzie,
hun Qaw wals (een soort trou ba dours) die zing en over het ver -
lang en naar ve re ni ging met hun Ge lief de en de pijn van de af -
ge schei den heid daar van. Die de ene God aan bid den, die alle
vor men, voor stel ling en en beel den, idee ën te bo ven gaat, maar 
ui tein de lijk daar in op gaan door mid del van de lief de. God her -
ken nen in de Schoon heid van het Uni ver sum, en in al les wat

in dat Uni ver sum, ge zien en ong ezien, leeft. Alle schoon heid
kan bij de soe fi lief de op wek ken, maar steeds zal hij zoe ken
zich te ve re ni gen met die bes ten di ge, on ve ran der lij ke lief de
van zijn Ge lief de door de re li gie van het hart. Voor de soe fi is
God Lief de, Min naar én Ge lief de. Deze zoek tocht hier naar toe
wordt be schre ven door met name Per zi sche dich ters als Rumi,
die ge bruik ma ken van sym bo len, ver ge lij king en of me ta fo ren
en pa ra bels. Met als doel van deze zoek tocht, dat we het ge -
heim van de lief de ont dek ken. Wat te zeg gen over deze zoe -
kers naar waar heid, die leer ling wor den van een Mees ter, als
door een mag neet tot hem/haar aang etrok ken? Waard oor hun
hart zo wijd wordt dat het het hele Uni ver sum kan be vat ten?
En daar in het Ge laat van hun Ge lief de er va ren?

Er valt mis schien nog wel iets te zeg gen naar aan lei ding
van het boek ‘Gelaat van mijn Geliefde’ waar in de mooi ste
lief des ge dich ten uit de Mas na vi van Rumi zijn ver za meld en
na ver teld door Rumi-ken ner Wim van der Zwan. Hoe wel,
over de ge dich ten valt niet veel te zeg gen, die moe ten wor den
er va ren. Als we het heb ben over Rumi, gaan onze ge dach ten
vrij wel met een naar Tur kije, naar Ko nya; dan her in ne ren wij
ons de wer ve len de, om zich zelf draai en de der wis jen en het
mo no to ne rit me van de mu ziek en dit al les in een per fect even -
wicht. Rumi was zich be wust van het feit dat al les in het Uni -
ver sum in be we ging wordt ge zet door lief de.

“Alles wordt in beweging gezet door liefde,
liefde zonder be gin of einde – 

De wind danst door toedoen van de sferen
De bomen dansen door de wind.”

Over het Pad van de Soe fi en het Soe fis me zijn vele uit spra ken 
ge daan. Er zijn er die denk en dat het gaat om een Isla mi ti sche
sek te of over een oos ter se re li gie, die on der de zelf de noe mer
als het Hin doe ïsme of de Za ra thoes tri sche gods dienst te rang -
schik ken zou zijn. Maar het Soe fis me is geen gods dienst, noch 
een sek te. Soe fis me kent geen be ke rings drang of ‘zoeken naar
zieltjes’ en vraagt geen ma te ri ële ver goe ding aan hun leer ling -
en. Ook is het geen gods dienst, want een gods dienst kent dog -
ma’s en doc tri nes, een ge heel van of fi cieel ge ves tig de over tui -
ging en die we moe ten on der schrij ven om er deel van uit te
ma ken. Soe fis me kent geen enk el dog ma. Wel spreekt zij over 
de gro te waar he den die de ba sis van alle re li gieu ze ge lo ven
van de we reld zijn: Het be staan van de god de lijk heid, van de
on zicht ba re we reld en de on ster fe lijk heid van de ziel. Een
leer ling op dat pad zal nooit ge vraagd wor den van gods dienst
te ve ran de ren. Hij/zij zal zelfs aang emoe digd wor den bij zijn
of haar ei gen oor spronk elij ke gods dienst te blij ven, ten zij hij/
zij zélf zich aang etrok ken voelt tot een an de re gods dienst,
maar dat is meer uit zon de ring dan regel.

Soe fis me is ook geen –isme. Het is een weg, een kunst, een 
le vens kunst. Een ma nier van le ven die veel vraagt van ie mand
die dat pad wil gaan. Het be gint met er veel van en over te wil -
len we ten. Dan schiet het wor tel, zo diep dat je een dis ci pel
bent ge wor den. Het woord dis ci pel geeft al aan dat het geen
vrij blij vend pad is. De reis in de diep te van je zelf vraagt, net
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als een reis naar een an der land, waar je een voet tocht wilt
gaan ma ken, om een goe de uit rus ting en wel licht ook trai ning. 
En om een gids die je door het on be ken de land schap lei den
kan. En zo is het ook met de in ner lij ke reis. Wie de keu ze
maakt deze reis te gaan ma ken, dient een aan tal za ken in het
oog te hou den: de waar heid van de school, de ca pa ci tei ten van 
de le ra ren, je ei gen ca pa ci teit en je ei gen wil. Het is een in di -
vi du eel pad waar op vele mo ge lijk he den lig gen, maar waar op
we onze ei gen weg moe ten vin den, te mid den van al le daag se
om stan dig he den die het pad vor men. Het zijn juist die al le -
daag se omstandigheden waarover Rumi vertelde.

De waarheid ligt in de diepte van je hart.
Voor een mys ti cus, en dus ook voor de soe fi, is het ech ter niet
nood za ke lijk te ge lo ven aan ver on der stel de waar he den, zo als
voor ge steld in een gods dienst. Zij kun nen wél een op stap zijn
tot het ont wik ke len van ver mo gens om zelf ant woor den te vin -
den op exis ten ti ële vra gen. Tot de Soefi’s be ho ren ook de ge -
nen die geen gods dienst aan hang en, maar wel spi ri tu eel zijn
ing esteld. Hoe dan ook, van uit welk ver trek punt dan ook, staat 
de wil, aang ewak kerd door ver lang en, voor uit te ko men in
ont wik ke ling. De eni ge gren zen zijn wij zelf.

Het doel is dus per soon lij ke ont wik ke ling en ken nis van
het on zicht ba re en zicht ba re uni ver sum. Wij be staan im mers
uit een stof fe lijk lichaam en een ziel. Per soon lij ke ont wik ke -
ling en de ken nis van het zicht ba re en on zicht ba re uni ver sum
gaan hand in hand en vor men sa men één doel . Een soe fi
tracht te be grij pen wie hij is. En als hij weet wie hij is, kent hij 
het hele uni ver sum. We ten wij wie wij zijn? Waar mee ver een -
zel vi gen wij ons? Met ons werk, met onze naam, met de kle -
ren die wij dra gen ? Ben ik wat een an der denkt dat ik ben?
Ben ik mijn ge voe lens, mijn ge dach ten? Ben ik wat ik in de
spie gel ge re flec teerd zie? Ons meest ware zelf is als het Ge laat 
van de Ge lief de dat zacht jes glanst, als een parel is verscholen
in de schelpen van ons hart. 

Rumi ont moet te zijn Shams op een markt plaats in Ko nya
en schreef daar over de vol gen de re gels:

“Sinds de vonk van de liefde in mijn hart ontvlamde
Verslond ze alles in haar gloed.

Ik zette boeken en verstand aan de kant
En leerde gedichten, liederen en gezang.”

En toen Shams op on ver klaar ba re wij ze verd ween, en Rumi
hem on danks zijn lang du rig en wan ho pig zoe ken niet vond,
schreef hij de vol gen de re gels:

“Waarom zou ik zoeken?
Ik ben het zelfde als hem.

Zijn essentie spreekt door mij.
Ik heb naar mijzelf gezocht”.

Over het Ge laat van de Ge lief de wordt door Min naars nau we -
lijks ge spro ken. Het wordt ook niet uit ge legd, maar kan
slechts met een ly ri sche lief des po ëzie, ge tui ge de voor gaan de
ver zen, wor den aang estipt.

Van de weg naar éénwor ding toe kan ech ter wel iets wor -
den ge zegd. En voor die een wor ding is het nood za ke lijk een
re la tie met het voor werp van aan bid ding aan te gaan. Die re la -
tie kan ont staan uit het vol gen van Ere dien sten, me di te ren, het
ver krij gen van ken nis over God door be stu de ring van boe ken,

het in het hart slui ten van een Pro feet of we reld le raar, of
Mees ter die ons voor ging op het pad, en ons de juis te rich ting
wijst. Maar het be gin, de bes ten di ging en de ont wik ke ling van
deze re la tie komt bo ven al voort uit een blij vend ver lang en
naar vol maak te, in en tot een heid breng en de lief de. Lief de, die 
on los ma ke lijk verbonden is met het soefisme, de religie van
het hart.

Wan neer men bo ven men se lij ke lief de is uit ge re zen, ont -
springt de god de lij ke liefde.

“Liefde is de werkplaats
van alle mysteriën.
Aards of hemels,

Alle liefde leidt naar het hogere”.

Het mys te rie van ons le ven en het ver lang en dit mys te rie te be -
noe men, te er va ren en te be le ven la ten zich niet vang en in re -
dena ties. Om tot het mys te rie door te dring en, kun nen we sym -
bo len ge brui ken als de bes te ma nier om deze mys te ri ën in zich -
te lijk te ma ken. Maar ook zijn sym bo len de bes te met ho de om
de idee ën van een Le raar door te ge ven. Het is ei gen lijk als
een spre ken zon der te spre ken. Het is als schrij ven zon der te
schrij ven. Het sym bool kan wor den ge zien als een oce aan in
een drup pel en als een straal van de zon.

Shams-i Ta bri zi zegt: “Toen de Zon Zijn ge zicht liet zien,
ver sche nen alle aang ezich ten en vor men van alle we rel den.
Zijn schoon heid liet hun schoon heid zien; in Zijn hel der heid
straal de al les uit: door Zijn stra len za gen en ken den en be -
noem den wij hen.” 

Dit is wat Rumi weer spie geld zag in Shams, wat zich in
hem weer spie gel de als leer ling van Shams. En die hij ‘werd’
na dat Shams verd we nen was. 

De ge dich ten van Je lal-ud’Din Rumi heb ben op de mens heid
een enor me in druk ge maakt. Rumi was hoog op ge leid en be zat 
de gave van het woord, maar zijn ziel wacht te op haar ver lich -
ting die zich pas vol trok in het laat ste ge deel te van zijn le ven.
Een man in lom pen, zon der eni ge her ken ba re trek ken van de
al ge me ne en ge ves tig de om gangs vor men, sprak hem aan op de 
markt in Ko nya, ter wijl Rumi daar op zijn ezel reed, ver ge zeld 
van zijn leer ling en. Een man die zijn boe ken en ma nu scrip ten
weg gooi de en zei: ”Heb je nu nog niet ge noeg van le zen en
stu de ren? Bes tu deer het le ven in plaats van een boek”. 

Shams, die Rumi’s stu den ten ja loers maak te, want hun Le -
raar be steed de geen aan dacht meer aan hen, door nog slechts
Shams te vol gen. Dit vol gen van Shams was de ge boor te van
Rumi’s ziel. Alles had Rumi op ge ge ven: zijn po si tie als een
ge ren om meerd le raar, en ui tein de lijk ook de fy sie ke aan we zig -
heid van Shams. Maar door de een heid die hij had be reikt met
het hart van Shams, zag hij al les wat de Le raar had on der we -
zen en waarover hij had gesproken. 

Het Ge laat van de Ge lief de straal de voor Rumi in al zijn
vol heid in Shams-i-Ta bri zi. En zo kan Rumi spre ken over
“Het Ge laat van mijn Ge lief de”…

De taal van soe fi-dich ters stijgt vaak uit bo ven de be per king en 
van licha me lij ke, stof fe lij ke, aard se lief de naar ver he ven, god -
de lij ke lief de. En is daar om m.i. ont daan van elke ving er wij -
zing naar een (aard se) voor lief de voor man nen, vrou wen, wijn, 
of ta veer ne be zoek. De Wijn (Mee) is de nec tar die de Ene zelf
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schenkt in de kelk (vorm) en ‘dronken maakt van Lief de’. De
ta veer ne is de Mee-goe neh, waar de Min naars sa men ko men,
ver vuld van het eni ge ver lang en dat hen nog rest: Het ge laat van 
de Ge lief de te aan schou wen. Die dronk en schap is geen dronk -
en schap te ver ge lij ken met drank mis bruik. Het is juist een nuch -
ter heid, die voor de ge nen die een der ge lij ke staat van be wust -
zijn nog niet er va ren heb ben, niet te be vat ten is. Ter verd ui de lij -
king ha len we hier een uit spraak van Je zus aan. Je zus zegt in het 
ons be ken de Evang elie van Tho mas, lo gi on 28:

“Ik ging staan in het mid den van de wereld
En ik verscheen aan hen in (het) vlees;

Ik vond het allen dronken.
Ik vond geen van hen dorstig.

En mijn ziel is bekommerd om de zonen der mensen,
Omdat zij blind zijn in hun hart

En niet zien dat zij leeg op de wereld zijn gekomen
(en dat) zij de wereld weer leeg trachten te verlaten.

Maar nu zijn zij dronken.
Als zij hun wijn op hebben,
Zullen zij berouw hebben.”

“Rumi heeft ons tot voor bij zijn ga ven als dich ter nog veel te
ver tel len over de ‘condition humaine’ en het spi ri tu e le pad.
Ook nu nog, ruim ze ven eeu wen na zijn ver blijf op aar de.
Daar naast is hij een bril jant dich ter en ver ha len ver tel ler die de
pak ken de en tref fen de ana lo gie ën en sym bo len uit zijn mouw
schud de en ons daar mee tot op he den blijft boei en.” (Ci taat
Wim van der Zwan).

Bron nen:
De pa rel van het Soe fis me – Dr. Sey ed Azmay esh
Les sen van een Soe fi Mees ter- Dr. Sey ed Azmay esh
De Be ker van Saki – Hazrat Inay at Khan
Vo lu mes – Hazrat Inay at Khan
Tho mas Evang elie – lo gi on 28

*****

Dan nog een boek met ver ha len van
Rumi en wel:

“De Schip per en de fi lo soof”

“Wat kan ik zeg gen over deze ver he -
ven per soon?
Hij is geen pro feet, maar heeft wel een 
boek!”
(Jami- (1614-1492))

Zo be gint de in lei ding van dit boek. Met een uit spraak van de
soe fi Jami, zelf dich ter, ruim 200 jaar la ter! 

Nog een pa rel tje, maar dit keer zijn het verhálen uit de
Mas na vi en is een hoofd rol weg ge legd voor het on der schei -
dings ver mo gen.

Het on der schei dings ver mo gen om ach ter de zicht ba re we -
reld een on aan tast ba re we reld van spi ri tu a li teit te zien, die
voor soefi’s meer wer ke lijk heid be vat dan onze scha duw die
we te zien krij gen als we ons van de zon afwenden. 

“Rumi”, zegt Wim van der Zwan, “was geen the o re ti cus en de
le zer zal te ver geefs op zoek gaan naar een uit ge werk te the o rie
of fi lo so fie. Zijn ver ha len zijn te le zen als com men taar op het
da ge lijk se le ven en op de pro ble men die men sen heb ben om
‘op het rech te pad’ te blij ven. Elk ver haal grijpt Rumi aan om
zijn leer ling en te waar schu wen voor de ge va ren op het pad.
Zijn ver ha len zijn toe lich ting en op de strijd te gen heb zucht, 
ij del heid en an de re min der fraaie ei gen schap pen, die in het
soe fis me val len on der de noe mer ‘het dier lij ke zelf’ “. 

In de ver ha len van dit boek zien we hoe Rumi zich ver -
weert te gen de ge nen die zich voor na me lijk met de bui tenk ant
be zig hou den. Hier in ligt nu pre cies de kracht van Rumi. Als
geen an der kan hij, zon der kwet sen, ons wij zen op onze ‘blin -
de vlekken’. Juist door zijn ver ha len uit het da ge lijks le ven
her ken nen wij be paal de si tu a ties en gedragingen.

“Vrienden, luister naar dit verhaal.
In werkelijkheid gaat het over het merg van onze innerlijke

staat”, zegt Rumi dan ook.

Rumi -De Schip per en de fi lo soof. En 
an de re ver ha len over het men se lijk rei -
len en zei len. Ver za meld en na ver teld
door Wim van der Zwan. Uit ge ve rij:
Alta mi ra-Haar lem. ISBN:
978-94-013-0038-4

“De ve ren van de Rab bi” (ver ha len
uit alle wind stre ken over vriend schap)

Vriend schap is uni ver seel en zo oud als
de mens heid. Van daar ook dat dit bun -
del tje ver ha len over vriend schap uit alle 

wind stre ken be vat. Ne gen twin tig po si tie ve ver ha len die ‘als een 
ca lei do scoop steeds weer een an der fa cet van (ver meen de )
vriend schap laat zien’ (Cit. W.v.d. Zwan). En die net als de ver -
ha len van Rumi gaan over ‘het merg van onze in ner lij ke staat’.

Er is iets wat on ont beer lijk is voor het ‘verteren’ van spi ri -
tu e le stof, voor het la ten be zink en van al les wat wij in het le -
ven tot ons ne men en dat is stil te. Juist in die stil te laat ons 
ei gen ‘innerlijk’ van zich ho ren. Juist in die stil te er va ren we
iets van onze ei gen oor sprong, onze ei gen es sen tie en juist in
de stil te ‘spreekt ons geweten’.

Pra ten is wel licht de groot ste ver stoor der van stil te … en
om de stil te te ver bre ken is wel een goed ex cuus no dig, zegt
Wim van der Zwan in weer een an de re ver ha len bun del over
Stil te, met als titel 

“De kle ren van de Yogi” En an de re
ver ha len over stil te

Stil te is meer dan rust en me di ta tie.
Wie rust in zich zelf vindt en con tact
heeft met de in ner lij ke stil te, kan zelfs
in de meest ru moe ri ge om ge ving stil te
uit stra len, zegt hij.

De ver ha len over stil te zijn ook
hier weer af kom stig uit alle wind stre -
ken, en ook hier in vin den we, net als in 
“De ve ren van de Rab bi” en “De

schip per en de filosoof’ ons zelf weer terug. 
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Wim van der Zwan heeft met deze se lec tie van ge dich ten en
ver ha len, pa ra bels en uit spra ken een po ging ge daan om ons te
la ten zien dat niet al les is wat het lijkt. Dat ach ter onze han del
en wan del , en onze ver lang ens, een hele we reld ligt die het
verd ient ont dekt te wor den. Niet al leen door wij ze les sen en
in zich ten van Rumi, die vaak ook die ren als per so na ges ge -
bruikt om ons zo te wij zen op za ken die voor ver be te ring vat -
baar zijn, maar ook door volks wijs heid uit alle lan den. We ge -
nie ten im mers het voor recht mens te zijn? En door dat voor -
recht zijn wij in staat “Het Ge laat van de Geliefde’ te zoe ken
en te vin den. Ons in ziens is de au teur er in ge slaagd niet al leen 
enk ele mo men ten van le dig heid op te vul len, zo als hij zelf
zegt, maar ook heeft hij, juist door zijn keu ze, een tipje van de 
slui er op ge he ven.

Hij ge niet in mid dels veel be kend heid met zijn boe ken die
we alle kun nen plaat sen in het ka der van mys tiek en/of soe fis -
me. Er zijn meer de re ver ha len bun dels door hem sa meng esteld
zo als, “De Leeuw die ging ja gen” en “Hoe de apen Boeddha
ver eer den”(die ren fa bels), die hij se lec teer de uit de Mas na vi

van Rumi. Ook schreef hij een bloem le zing met een over zicht
van de soe fi po ëzie van de 8ste tot de 14e eeuw. 

Stuk voor stuk zijn de ver ha len, pa ra bels en ge dich ten in
de bun dels met zorg ge ko zen, met zorg na ver teld, en met zorg
ing eleid en toe ge licht. Zijn keu ze uit het enor me aan bod ra ken 
de diep te van het hart op een vaak on ver wach te wij ze. Van
har te heb ben wij deze boek jes dan ook aan u voorgesteld.

“De Minnaar van God, wiens hart is vervuld van toewijding,
kan met God verkeren, niet degene die tracht met zijn

verstand God te ontleden”.
(Hazrat Inayat Khan)

De Ve ren van de Rab bi, ver ha len uit alle wind stre ken over vriend -
schap. Ver za meld en na ver teld door Wim van der Zwan. Uit ge ve rij:
Alta mi ra-Haar lem. ISBN:978-94-013-0006-3

De kle ren van de Yogi en an de re ver ha len over stil te. Ver za meld en
na ver teld door Wim van der Zwan 
Uit ge ve rij: Alta mi ra. ISBN:978-94-01300-81-0  ¨
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Car la Ker klaan
Opvoe den in het Zicht van de ziel
De twaalf pa den van Ontwik ke ling.
Ha ja fa 2013
Klei ne kin de ren ui ten zich spon taan en ge -
dra gen zich vrij. Zo druk ken zij hun oor -
spronk elij ke zie lenk wa li teit uit, die bij hen 
di rect her kend kan wor den. Naar ma te kin -
de ren ou der wor den, gaan ze meer en meer 
le ren ‘hoe het hoort’, en ont wik ke len ze ge -
drags vor men waar mee ze zich aan pas sen
aan hun om ge ving. Om het con tact met de
zie lenk wa li teit toch te be hou den, zo dat het
kind zich niet vol le dig iden ti fi ceert met de

ge ko zen vor men, is het be lang rijk dat ou ders zich heb ben op de spe ci -
fie ke ont wik ke lings weg die het kind gaat. Daar mee kan het kind ge -
steund wor den in de keu zes die het maakt, waar bij het con tact met de
zie lenk wa li teit vol doen de be hou den blijft.

Elk kind heeft een ei gen oor spronk elij ke zie lenk wa li teit en ver werft
in de loop van zijn ont wik ke ling een pas sen de vorm, een per soon lijk -
heid, waar mee deze zie lenk wa li teit kan wor den uit ge drukt. 

In dit boei en de en hel der ge schre ven boek be schrijft Car la Ker k -
laan de twaalf pa den van ont wik ke ling. Deze pa den wor den on der -
schei den aan de hand van de hoe da nig he den van de maan op het mo -
ment van ge boor te. Elk pad be schrijft de oor spronk elij ke zie lenk wa li teit 
en het spe ci fie ke ge drag, de spe ci fie ke vorm die het kind kiest, dat
hier op ont wik keld wordt. 

Het is een vou dig, het pad van het  kind in dit boek te tra ce ren. Zicht
op de ver we ven heid tus sen de pa den van ou ders en kin de ren helpt om
be knel len de pa tro nen te door bre ken en ruim te te ma ken voor nieuw ge -
drag. Ook wordt een an de re kijk op ge drags stoor nis sen ge ge ven.

Dit boek is in te res sant voor ou ders en op voe ders die het kind wil -
len steu nen in de ont plooi ing van zijn ei gen heid en biedt astro lo gen
een verd ie ping van hun ken nis.

De le vens pa den van ou ders en kin de ren zijn sterk ver we ven. Vaak 
spie ge len de pa den zich om dat de ener gie ën bin nen een sys teem 
(zo als het ge zin) naar ba lans zoe ken.

Als va der van nu vol was sen doch ters denk ik bij het le zen: “Had ik, 
wat Car la Ker klaan be schrijft, toen maar ge we ten”.

Thijs Ha naart - Ho ren met je neus - Scrip tum 2013
Lange tijd dach ten we ten schap pers dat alle zint ui gen in ver schil len de
her senk wab ben wer den ver te gen woor digd. Het wa ren ‘gescheiden
per cep tu e le modules’, zo als we dat zo  mooi zeg gen. Maar hoe meer
on der zoek er wordt ge daan, hoe dui de lij ker wordt dat er niets van deze 
the o rie klopt. Bij alle ding en die het brein waar neemt, wordt het ge he le
brein ge ac ti veerd. 

Als je naar mu ziek luis tert, is ook je vi su e le
kwab ac tief. Om te kun nen be pa len wat voor
geur iets heeft, moet je we ten wel ke kleur er -
aan vast zit. De smaak hangt af van wat je
hoort. Kor tom, je per cep tie – je zin tuig lij ke er -
va ring of be le ving – komt tot stand  door een
sa men spel van her senk wab ben. Vol gens
Thijs Ha naart is dit een nieuw in zicht. Lange
tijd im mers werd er van uit ge gaan, dat alle
zint ui gen in ver schil len de her senk wab ben
wer den ver te gen woor digd.Waar ne men doe je 
dus met je hele brein!

Dit boek gaat over hoe ons brein om gaat
met sig na len van uit de zint ui gen en hoe om -

ge vings fac to ren van bui ten het brein hier op in vloed uit oe fe nen. Het
geeft ant woord op prik ke len de vra gen als: Hoe zorgt een vleer muis dat 
hij niet gek wordt van alle echo’s? Waar om is het eten in vlieg tui gen al -
tijd zo sterk ge kruid? Hoe ma ni pu le ren mar ke teers je zint ui gen? Heb -
ben vrou wen een be ter reuk ver mo gen? Dro men blin den in beel den?

Aan ra der voor ie der een die meer wil we ten over de fas ci ne ren de
wis sel wer king tus sen de her se nen en de zint ui gen.

Thijs Han naart is bi o lo gie le raar en geeft les op een mid del ba re
school. Hij stu deer de me di sche mi cro bi o lo gie en spe ci a li seer de zich in 
de mo le cu lai re bi o lo gie.

Rick Han son: Eén ding te ge lijk, 52 een vou di ge oe fe ning en voor
een Boeddha brein: Ten Have 2013
Rick Han son geeft 52 een vou di ge oe fe ning en, die mak ke lijk in het da -
ge lijks le ven in te pas sen zijn. Ze be scher men te gen stress, ver be te -
ren de stem ming, en ver ster ken het brein. De oe fe ning en zijn ge groe -
peerd rond thema’s als ‘Zorg goed voor jezelf’. Eén ding te ge lijk is het
prak ti sche ver volg op Han sons suc ces vol le Boeddha’s brein. Han son
geeft met Eén ding te ge lijk een vou di ge oe fe ning en die je mak ke lijk in
je da ge lijk se le ven kunt in pas sen. Zij on der steu nen en ver gro ten je ge -
voel voor ei gen waar de, veer kracht, in zicht en in ner lij ke vre de en je
voelt je er ze ker der door. 

 De re cen te we ten schap pe lij ke ont dek king dat ook vol was sen her -
se nen in staat zijn te ve ran de ren, vorm de het uit gangs punt van
Boeddha’s brein. Hier uit blijkt dat door an ders te gaan denk en over je -
zelf het ook mo ge lijk is om je an ders te gaan voe len. Voor Rick Han -
son was dit de re den om als ver volg op Boeddha’s brein een prik ke len -
de gids te schrij ven die uit no digt tot oe fe ning en me di ta tie. Want met
aan dacht le ven, of te wel be wust zijn van wat je denkt en doet, is de
sleu tel tot wel zijn. Eén ding te ge lijk biedt 52 een vou di ge oe fe ning en
om deze the o rie nu ook in het da ge lijks le ven in te pas sen.

Rick Han son is neu ro psycho loog en me di ta tie le raar. Zijn boek
Boeddha’s brein werd vlak na ver schij ning in 2012 twee maal her drukt.
Hij is ver bon den aan het Gre a ter Good Scien ce Cen ter van de Uni ver -
si teit van Ca li for nië. ¨



Boekeninfo – Uitgelicht:
Dr Eben Alexan ders ge rucht ma ken de boek "Na dit Leven"

Rudolf H. Smit

In het vier de kwar taal van 2012 ver -
scheen een boek op de Ame ri kaan se
markt, dat heel snel num mer 1 werd op
de best sel ler lijst van de New York 
Ti mes, maar dat ook veel stof deed op -
waai en. Geen won der, met een ti tel als
deze: Proof of He a ven (In Ne der land
uit ge ge ven als Na dit Le ven). De schrij -
ver is de her sen chi rurg Dr. Eben Ale -
xan der III (de der de), een me di cus met
ja ren lange er va ring en op ge leid aan de
Har vard Me di cal School – de be roem de
Har vard Uni ver si teit dus. Te vens een

man met een enor me staat van dienst, ook als we ten schap per op
zijn ge bied – het aan tal van we ten schap pe lij ke pu bli ca ties dat
op zijn naam staat, of waar aan hij had mee ge werkt, is niet op
één hand te tel len. Bo ven dien gaf hij aan die zelf de Har vard Me -
di cal School les aan aank omen de chi rur gen. Der hal ve is hij niet
zo maar de eer ste de bes te neu rochi rurg. Be hal ve dat, een me di -
cus die, zo als hij het zelf zegt, wel ge hoord had van bij na-dood -
er va ring en (BDE) maar die op grond van wat hem was ge leerd
daar aan geen se rieu ze aan dacht had ge schonk en. Net als zo veel
me di ci stond hij skep tisch te gen over de BDE hoe wel hij er, zo -
als hij zelf zegt, geen punt van zou heb ben ge maakt als een pa ti -
ënt hem zo’n ver haal zou heb ben ver teld. Hij zou het heb ben af -
ge daan met een vrien de lijk klopje op de schou der van de pa tent
en er verd er wei nig over ge zegd heb ben.

Maar... toen over viel hem een ge beur te nis die zijn le ven
to taal op de kop zet te en zijn in zich ten over de BDE ge heel
zou ve ran de ren.

Eben Al ex an der’s bacteriële men in gi tis
In het na jaar van 2008 werd hij op een mor gen wak ker met
een vre se lij ke hoofd pijn die in kor te tijd er ger en er ger werd.
Zijn vrouw en zo nen wa ren vre se lijk ong erust en wil den hem
la ten op ne men. Hij hield de boot af, ho pen de dat het wel over
zou gaan. Maar het ging niet over, het werd juist er ger en er -
ger, en ten slot te werd hij met gro te snel heid naar het zie ken -

huis ver voerd. Bij aank omst was
hij in coma ge raakt. De di ag no se
van zijn ei gen zie ken huis art sen
was: een bac te ri ële me ning itis (=
her sen vlies ont ste king). Dat was
een hard ge lag voor zijn vrouw en 
zo nen want zo’n aan doe ning is in
de ne gen van de tien ge val len do -
de lijk. Blijft de pa ti ënt in le ven,
dan wacht hem, zo als de me di -
sche sta tis tie ken la ten zien,
hoogst waar schijn lijk een verd er
be staan als een kas plant je… 

De toe komst zag er dus bij -
zon der slecht uit.

De da gen ver stre ken, en de toe stand van Eben ver slech ter de
met de dag. Er was geen spoor van ver be te ring. Zijn coma
bleef diep. Ten slot te, na een week stond men het op het punt
het har de be sluit te ne men: stek ker er uit. Toen ge beur de iets
dat slechts als een me disch won der kan wor den om schre ven:
Eben werd op eens wak ker, en keek de twee men sen bij zijn
bed aan dach tig aan. Ui ter aard gaf dat een enor me schok. 
Ie der een kwam bin nen en het was dui de lijk dat Eben weer bij
be wust zijn was. Het was ook dui de lijk dat iets hem hin der de.
De be han de len de dok ter zag wat het was: hij haal de het be a de -
mings buis je uit de mond van de pa ti ënt, die even naar adem
snak te, en toen luid en dui de lijk zei: “Dank U!” en even daar -
na: “Alles is goed.” En nog eens: “Maak je geen zor gen, al les
is goed.” En ten slot te, een vraag aan alle aan we zi gen: “Wat
doen jul lie hier al le maal?” Waar op één van hen ri pos teer de
met: “Wat doe JIJ hier?”

In de da gen daar na her stel de Eben snel, tot gro te blijd -
schap van zijn ge zin en zijn dok to ren. Toch ver liep het niet
he le maal soe pel. Er wa ren mo men ten van ver ward heid, hal lu -
ci na ties, “gek ge drag” en, op val lend maar niet ver won der lijk,
ge heu gen ver lies over de da gen voord at hij was ge veld. Zo als
werd ge di a gnos ti seerd: hij had last van een Inten si ve-Care-
Psycho se, iets wat bij ver blijf op een in ten si ve care blijk baar
niet ong ewoon is.

De son danks her stel de hij vol le dig, en hij was zich be wust
van de zeer ong ewo ne si tu a tie waar in hij had ver keerd, zo als
de CT-scans van zijn ei gen brein en de ove ri ge me di sche ge -
ge vens overd ui de lijk lie ten zien. De ruim ten tus sen brein en
sche del wand, als ook de ruim ten tus sen de her sen plooi ing en
wa ren ge heel ge vuld met pus als ge volg van de her sen vlies -
ont ste king. Hoe hij daar le vend van af was ge ko men was en
blijft een raad sel. Veel be lang rij ker ech ter was de zeer diep -
gaan de BDE die hij ge du ren de zijn coma had on der gaan en
waar van hij zich stuk je bij beet je weer hel der be wust werd.
Een BDE van een hel der heid en schoon heid die, zo als ge brui -
ke lijk trou wens vol gens de BDE-li te ra tuur, nau we lijks te be -
schrij ven was. Het was no ta be ne zijn jonge zoon die hem aan -
ried daar van al les op te schrij ven al vo rens al les te gaan le zen
wat hij maar kon vin den over BDE’s. Eén be sef bleef daar bij
over heer sen: de zeer won der lij ke er va ring die hij had mee ge -
maakt ge du ren de zijn pe ri o de in coma was ‘ultra real’, dus uit -
zon der lijk echt, of zo als veel BDE’rs dat heb ben on der von den
en uit druk ken: ech ter dan echt.

Eben Alex an ders BDE
Eerst be vond hij zich in het donk er – het was een mod de ri ge
maar trans pa ran te donk er te waar hij door heen kon kij ken. Hij
was zich be wust van zijn per soon, maar het was een be wust -
zijn zon der ge heu gen of iden ti teit, net als in een droom waar in 
je weet wat er om je heen ge beurt, maar je geen idee hebt wie
of wat je bent. Hij wàs er ge woon, zon der lichaam, hoe wel hij
zich daar van, de af we zig heid van zijn lichaam, zich eerst niet
be wust was.
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Toen ve ran der de er iets. Van uit de duis ter nis kwam al draai -
end een wit gou den licht op hem af, en lang za mer hand ver-
dween de duis ter nis om hem heen. En on der tus sen werd het
mo no to ne ge dreun dat hij tot dan had er va ren, ver vang en door 
de mooi ste mu ziek die men zich kon in denk en. Mid den in het
licht ont stond iets – het werd een ope ning naar een an de re we -
reld waar hij in een flits naar toe be woog, naar de won der lijk -
ste, de mooi ste we reld die hij ooit had ge zien. Het was als of
hij op nieuw ge bo ren was in deze schit te rend mooie we reld –
of ei gen lijk, niet op nieuw ge bo ren, maar ge woon: ge bo ren.

Onder hem was een prach tig land schap. Het was weel de rig 
be groeid en groen. Het was de Aar de, en te ge lij ker tijd was het 
dat ook weer niet. Hij vloog bo ven de bo men en vel den, over
stroom pjes, ri vie ren en wa ter val len, en hier en daar zag hij
man nen, vrou wen en spe len de blije kin de ren. Het was een on -
be schrijf lijk mooie we reld, als in een schit te ren de droom. 
Be hal ve dat het géén droom was! Hij be sef te dat deze we reld
waar in hij zich zo plot se ling be vond, ècht was, he le maal ècht!

Opeens merk te hij dat hij niet al leen was, maar dat hij mee
vloog op de vleu gel van een gro te vlin der en dat naast hem, op 
de an de re vleu gel, een pracht i ge jonge vrouw zat. Zij sprak tot 
hem, ech ter zon der woor den: “Hier ben je ge liefd en word je
ge koes terd, voor al tijd. Je hebt niets te vre zen. Er is niets dat
je ver keerd kunt doen. We zul len je veel ding en la ten zien,
maar ui tein de lijk zul je toch te rug moe ten gaan.” 

Hij kwam in der daad te rug – en zijn idee ënwereld stond op
zijn kop dank zij deze ‘echter dan echt’ er va ring.

Er brak een tijd aan waar in hij wor stel de met zijn ge voe -
lens en al les wat hij had ge leerd over het men se lijk lichaam en 
over de dood. Zo als hij zelf zegt in zijn (ame ri kaan se) boek op 
pa gi na 41: “Ik ben geen sen ti men te le sof tie. Ik weet hoe de
dood er uit ziet. Ik weet hoe het voelt als je een mens, met wie
je hebt ge spro ken en grap pen ge maakt ge du ren de be te re da -
gen, plot se ling als een le ven loos ob ject op de ope ra tie ta fel ziet 
lig gen na dat je uren ach ter een hebt ge wor steld om dat
lichaam te re pa re ren. […] Ik ben op de hoog te van mijn bi o lo -
gie en hoe wel geen fy si cus, ben ik ook wat dat be treft be slist
geen suk kel. Ik weet het ver schil tus sen fan ta sie en wer ke lijk -
heid, maar ik wor stel met het ge ge ven dat de er va ring waar -
van ik u slechts het meest on be vre di gen de, vage beeld geef,
wel de eni ge meest wer ke lij ke er va ring van mijn le ven was.”

Intellectuele worsteling
Zijn ach ter grond als me di cus en we ten schap per zat hem da nig
in de weg. Maan den ach ter een wor stel de hij met de vraag wat
de me di sche oor zaak was van zijn er va ring. Hij be stu deer de
gron dig alle me di sche ge ge vens van zijn ca sus, hij sprak uit -
voe rig met de spe ci a lis ten die hem had den be han deld, en las
verd er al les wat hij maar kon vin den over de bij na-dood er va -
ring, in casu li te ra tuur die hij vóór hij zijn er va ring nog nooit
eer der had ing ezien. Kor tom, van be ïnvloeding voor af was
geen spra ke ge weest. Steeds meer neeg hij er toe de er va ring
niét te zien als een rij ke hal lu ci na tie van een ster vend brein. 
In te gen stel ling tot wat zijn vak ge no ten be weer den kon hij op
grond van de me di sche ge ge vens van zijn ca sus stel len dat
zijn brein vol le dig was stil ge legd, of ‘fully shut down’ zo als
hij dat zelf for mu leert. Daar op kon hij niet an ders con clu de ren 
dan dat de be wust zijn ser va ring die hem was over ko men the o -
re tisch on mo ge lijk was ge weest. Het waar om daar van legt hij
niet uit in zijn boek (een en an der zou dan wel erg me disch-

tech nisch wor den) maar wel in stuk jes tekst die hij op zijn
web si te en op in ter net fo ra heeft ge plaatst.

“De hoe veel heid glu co se in mijn her sen vocht, die nor maal
60-80 mil li gram per 100 mil li li ter hoort te zijn, in het ge val
van zwa re her sen vlies ont ste king 20, liep te rug tot slechts 1
mil li gram per 100 mil li li ter.” Dit is een ui ter ma te be lang rijk
ge ge ven want her se nen draai en op glu co se – het is hun eni ge
ener gie bron. Glu co se, ook drui ve sui ker ge noemd, is so wie so
de be lang rijk ste ener gie bron voor ons lichaam. Dit, als me de
het ge ge ven dat de ont ste king ver ge vor derd bleek (de ruim ten 
tus sen de her sen plooi en en tus sen her se nen en bin nenk ant van
de sche del wa ren ge vuld met pus) was voor hem aan lei ding te
stel len: “Ik kan u niet zeg gen hoe dicht ik bij de dood ben ge -
weest, van we ge de be scha di ging van mijn ge he le ne o cor tex.” 

Kor tom – het was zon ne klaar dat in die om stan dig he den
zijn her se nen niet kòn den func ti o ne ren. Toch was er meer aan
de hand want waar kwam die hy per-re a lis ti sche, en door-en-
door co he ren te er va ring van daan? Was het in der daad een to ta -
le trans cen den te er va ring, een bui ten zijn lichaam tre den zo als
de BDE-boe ken hem de den sug ge re ren? Of was het toch maar
een, zij het heel bij zon de re, hal lu ci na tie? 

Hij was nog niet echt ze ker van zijn zaak. Die ze ker heid
ech ter werd hem op heel on ver wach te wij ze ge bo den door de
vrouw die hem had ver ge zeld op die an de re vlin der vleu gel op
zijn toch ten door dat hemelse rijk. 

Eben Al ex an der vond zijn biologische familie
Hier moe ten we even te rug gaan in de per soon lij ke ge schie de nis
van Eben Alexan der. Hij was na me lijk een ge a dop teerd kind
toen hij vier maan den oud was. Van zijn bi o lo gi sche ou ders
wist hij niets, be hal ve dat ze bei den erg jong wa ren ge weest
toen ze hem weg ga ven. Het was iets waar Eben zich nau we lijks
druk over had ge maakt, maar doord at zijn ei gen jonge zoon
mee deed aan een stam boom pro ject raak te hij, in het jaar 2000,
te gen wil en dank be trok ken bij zijn bi o lo gi sche af komst. Zo
ont dek te hij dat zijn ei gen lij ke ou ders toch nog wa ren ge trouwd
en als nog drie kin de ren had den ge kre gen, twee meis jes en een
jong en. Via een tus sen per soon kwam hij van zijn oud ste bi o lo -
gi sche zus te we ten dat de jong ste zus was over le den in 1998.
Zijn bi o lo gi sche ou ders wa ren nog steeds in die pe rouw, en wil -
den niet dat Eben con tact met hen zocht. Hij er voer dat als een
for se af wij zing die ja ren lang aan hem bleef kna gen.

In 2007 ech ter zocht hij op nieuw con tact en nu ant woord de
zijn oud ste bi o lo gi sche zus ter in po si tie ve zin. In oc to ber 2007,
dus een jaar voord at Eben werd ge veld door zijn her sen vlies ont -
ste king, ont moet te hij dan ein de lijk zijn bi o lo gi sche ou ders en
zijn bi o lo gi sche zus Ka thy en broer Da vid. Hij werd har te lijk
ont vang en. Hem werd ook de naam ver teld van zijn an de re in
1998 over le den zus ter: Bet sy. Zus Ka thy be loof de te zij ner tijd
een foto van Bet sy te stu ren. Dat ge beur de vier maan den na
Eben’s ont slag uit het zie ken huis. Toen hij deze foto (zie links)

van zijn zus ter gron dig be -
keek, kwam de her ken ning 
als bij don der slag: 

De jonge vrouw die
hem in dat he mel se rijk
had ver ge zeld op de vleu -
gels van de vlin der, was
Bet sy, zijn ech te zus ter
die hij nooit had ge kend.
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De doorslag
Dit gaf voor hem de door slag. Zijn er va ring was dóór en dóór
echt – hij was ge weest aan gene zij de, punt uit. Zo als hij
schrijft in Proof of He a ven (pag.170): “Ik weet dat er men sen
zul len zijn die hoe dan ook mijn er va ring tot van nul en gene
waar de zul len ver kla ren, en veel ook die het zon der meer van
ta fel zul len ve gen van we ge hun wei ge ring te ge lo ven dat wat
ik on der ging mo ge lij ker wijs ‘wetenschappelijk’ kon zijn. 
Voor hen was het niet meer dan een krank zin ni ge, koorts i ge
droom.” (Hoe waar zou deze pro fe tie zijn…)

Maar Eben Alexan der was nu ge heel over tuigd en in die
zin had hij een draai van 180 gra den ge maakt: Van een ma te ri -
a lis ti sche, skep ti sche ont ken ner van een le ven na de dood, was 
en is hij er nu ab so luut ze ker van dat het per soon lij ke be wust -
zijn niet verd wijnt als het lichaam sterft, maar juist door gaat
en dan ver trekt naar een an de re di men sie …. noem het de he -
mel. Deze over tui ging deed hem zijn le ven ra di caal van koers
ve ran de ren. Hij trekt nu door het land en de we reld, geeft de
ene le zing na de an de re, ver schijnt op di ver se Tv-shows, al les
met de ex pli cie te bood schap dat het le ven niet ein digt als het
lichaam sterft. Zijn me ning over de neu ro we ten schap vat te hij
kort en bon dig sa men in de ti tel van een le zing die hij in 2011
gaf voor het cong res van de Inter na ti o nal Asso ci a ti on of Near- 
De ath Stu dies: “Childhood’s End”, of wel: Ein de van de Kin -
der tijd (van de neu ro we ten schap).

Was hij tot dan min of meer ge ne geerd door veel van zijn
col le ga-neu rochi rur gen, neu ro lo gen, neu ro bi o lo gen en de we -
ten schap in het al ge meen, toen in no vem ber 2012 het week -
blad News week een om slag-ar ti kel wijd de aan Eben Alexan -
der, kort na dat zijn boek “Proof of He a ven” was uit ge ko men,
brak een waar pan de mo ni um los. Di ver se skep ti ci sle pen hun
mes sen en hak ten er ver vol gens lus tig op los.

Emotionele
skeptische kritiek op
Eben Al ex an der
Hoe wel Eben Alexan ders
co ma teu ze BDE plaats had
in het vier de kwar taal van
2008, kwam hij er pas veel
la ter mee naar bui ten, zo als 
u wel be gre pen zult heb -
ben. Wel fi gu reer de hij al
in de mooie se rie ‘Through 
the Wormhole’ van Scien ce 
TV, maar van een de fi ni tie -
ve door braak naar de gro te
me dia was nog geen spra -
ke. Maar enk ele maan den
voord at hij zijn boek pu bli -

ceer de be gon hij wat meer aan de weg te tim me ren.
In ok to ber 2012 haal de hij de voor pa gi na van het gere-

nom meer de week blad News week, en be hal ve dat hem dat een
enor me pu bli ci teit gaf en een on noe me lijk aan tal po si tie ve re -
ac ties van men sen die in zijn ver haal een bood schap van hoop
za gen, was de toorn van di ver se skep ti sche we ten schap pers
reeds op hem neer ge daald.

Zie hier wat Ste ven No vel la (zie foto rechts bo ven) neu ro -
we ten schap per, fer vent skep ti sche blog ger en lid van het be -
stuur van CSI (Com mit tee for Skep ti cal Inqui ry, i.c. het vroe -

ge re, be ruch te CSICOP) on der
meer zegt op 11 ok to ber 2012 in 
zijn blog: “Naar mijn in zicht
heeft Eben Alexan der ge faald
als de we ten schap per die hij be -
weert te zijn. Hij heeft geen af -
stand ge no men van zijn kracht i -
ge er va ring en stel de geen ob -
jec tie ve vra gen. In plaats daar
van con clu deert hij dat zijn er -
va ring uniek was, en dat die het
be staan van de he mel be wijst,
en dat gaat in te gen elke mo ge -

lij ke we ten schap pe lij ke ver kla ring. …. Een na de re be schou -
wing van zijn voor naam ste voor on der stel ling, na me lijk dat de
er va ring ge beur de ter wijl zijn ne o cor tex in ac tief was, ver nie -
tigt zijn claims en de in ter pre ta tie van zijn er va ring… Deze
neu rochi rurg, af ge stu deerd aan Har vard, komt aan met een
ab so lu te stel ling die we ten schap pe lijk on mo ge lijk is – en doet
het voor ko men als of de we ten schap die on der steunt.”

Hoe wel No vel la zich nog ta me lijk net jes uit drukt, be weert
hij maar wat. Want zo als reeds eer der ge zegd, had Eben Ale -
xan der zich im mers al uit ge breid verd iept in zijn er va ring en
ge poogd daar een vol strekt ra ti o ne le ver kla ring voor te vin -
den. No vel la zou pas te vre den zijn ge weest als Alexan der sim -
pel weg had ver klaard dat zijn er va ring niet meer dan een uit -
ge brei de hal lu ci na tie was ge weest door zijn ster vend brein, en
wel zo dat al dus doods angst werd voor ko men. Alexan der
bleef ech ter ge trouw aan zich zelf – hij kòn zijn er va ring en on -
mo ge lijk ver looche nen hoe zeer hij dat ook had ge wild, al was
dat al leen maar om al dus de toorn van zijn col le ga-me di ci en
neu ro we ten schap pers te ont lo pen. Maar door die im pli cie te
chan ta ge liet hij zich niet van de wijs breng en.

Ook de be ken de neu ro we ten schap per Sam Har ris (foto hier bo -
ven) athe ïst en schrij ver van o.a. Het Mo re le Land schap is niet
mals in zijn kri tiek. In een wer ke lijk ver nie ti gend ar ti kel dat hij
schreef als een re ac tie op het om slag ar ti kel Proof of He a ven in
News week, zegt hij on der meer dit: “Alles maar dan ook ab so -
luut al les in het ver slag van Eben Alexan der be rust op zijn her -
haal de be we ring en dat zijn vi si oe nen van de he mel ge beur den
ter wijl zijn her sen schors ‘gestopt was’ (shut down), ‘buiten
werking’, ‘volle dig gestopt’, ‘totaal uitgeschakeld’ enz. Het be -
wijs dat hij hier voor le vert is niet slechts in ade kwaat – het laat
zien dat hij niets weet van de re le van te her sen we ten schap.”

Ook laat Har ris een be vrien de neu ro we ten schap per, Mark
Co hen, zeg gen: “Zo als het voor jou al dui de lijk is, dit is waar -
heid waar bij een be roep wordt ge daan op [zijn ei gen] au to ri -
teit. Echter, neu rochi rur gen, zijn zel den ge traind in het door -
gron den van de func ties van de her se nen. Dr Alexan der snijdt
dan wel in her se nen, maar het blijkt dat hij ze niet be stu deert.”
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Hier over zegt we ten schap per en fi lo -
soof Ber nar do Kas trup (zie foto), op 
13 ok to ber 2012:
“Sta nu even stil bij het voor gaan de ci -
taat. Het idee hier is dat Eben Alexan -
der, een prak ti se rend neu rochi rurg en
pro fes sor aan de Har vard Me di cal
School, niet snapt wat her se nen doen,
en dat ter wijl hij elke dag staat te hak -
ken in de her se nen van men sen. Er
wordt dus van uit ge gaan dat hij niet
weet wel ke de len van de her se nen cor -

re le ren met ge keu vel, dro men, ge voe lens, etc, maar toch heeft
hij een ver gun ning om in die her se nen te snij den. Wel licht doen
neu rochi rur gen niet het voor aan staan de on der zoek naar de
pre cie ze wer king van de her se nen maar hij, Eben Alexan der, is
zeer ze ker ge kwa li fi ceerd om te be grij pen wel ke de len van de
her se nen cor re le ren met wel ke soor ten van er va ring en. Het is
be spot te lijk om iets an ders te sug ge ren. De mo raal is deze:
Eben Alexan der heeft niet al leen de ver eis te we ten schap pe lij ke
kwa li fi ca ties om zijn er va ring en op de juis te ma nier te in ter pre -
te ren, maar hij heeft ook het unie ke per spec tief dat hij deze er -
va ring zèlf heeft on der gaan, en dat heeft Har ris niet. Het is
Alexan der zelf die in de bes te po si tie is om zijn si tu a tie te be oor -
de len, zo wel van uit een em pi risch per spec tief als van uit zijn
aca de mi sche ach ter grond.”

Mijn eigen commentaar
Dat een neu rochi rurg niets zou be grij pen van neu ro we ten -
schap is het zelf de als be we ren dat een au to mon teur niets van
au to mo to ren weet, sim pel weg om dat hij die niet ont wor pen
heeft… Ook in dit ver band: Car di o loog Pim van Lom mel
kreeg maar al te vaak het ver wijt over zich heen dat hij, als
car di o loog, niets zou we ten van her sen we ten schap. Alsof na
een maal een be paal de stu die ge daan te heb ben, de be tref fen de
per soon zich nooit en te nim mer verd er ont wik kelt of màg ont -
wik ke len in een rich ting waar voor hij in eer ste in stan tie niet 
was opgeleid. Kwaad aar di ge klets koek dus.

Wat de al ge me ne re ac ties op het boek be treft, op de site
van Ama zon.com wa ren 340 één-ster-re cen sies ge plaatst,
soms ge uit in zeer on fris se be woor ding en. Ook el ders liet men 
zich soms zeer on g enu an ceerd uit, zo als in deze re cen sie: 
“Ik denk dat hij een neu rochi rurg is met drank- en re la tie pro -
ble men die toe val lig een zeld za me ziek te kreeg en toen een
ma nier zag flink veel geld te verd ie nen door een ver haal over
een bij na-dood er va ring te ver zin nen.” (Wee dar, op 11 juli
2012, op mind-ener gy net). 

Het goe de nieuws is dat het boek van Eben Alexan der te -
ge lij ker tijd een re cord aan tal vijf-ster ren re cen sies kreeg op de
site van Ama zon.com. Op het mo ment van dit schrij ven was
het aan tal 3374 en dat ge tal zal bij ver schij nen van deze Ref -
lec tie in tus sen wel weer ges te gen zijn. En waar om? Dit boek
biedt hoop aan al die men sen wier be staan om wat voor re -
de nen ook wordt er va ren als verd rie tig, mi se ra bel, zin loos, 
uit zicht loos. Dat skep ti ci dit val se hoop noe men en hem daar
over zwaar aan val len (zie hier on der), ve ran de ren de in zich ten
en het ge voel van verd rie ti ge men sen echt niet. Hier volgt
zo’n ka rak ter moord: “Eer lijk ge zegd vind ik hem [Eben Ale -
xan der] ie mand van het erg ste soort. Doel be wust on schuld i ge
men sen die hem ver trou wen, tot prooi ma ken van praat jes vol

[val se] hoop en daar van pro fi teert. Voor mij is hij een dief, en 
nog slech ter, die de kwets baar sten tot prooi maakt. Er is niet
veel op deze we reld wat ik er ger vind dan dat. De eni ge ver -
zach ten de om stan dig he den die ik kan aan voe ren is de mo ge -
lijk heid dat hij gees tes ziek is, of in sta biel als ge volg van ge -
vor der de leef tijd, of door een ziek te van zijn brein.” (Ene Hol -
ly S. Ken ne dy op de blog van Ste ven No vel la, 12-12-2012)

Ook wa ren er die Eben Alexan der een nar cis ti sche per -
soon lijk heid toe schre ven, o.a. aan de hand van zijn “bow tie”
(vlin derd as je). Tsja… wat lo pen er toch vre se lijk veel hy per -
ver ve len de, ont stel lend be twe te ri ge lie den rond op deze we -
reld... Tot zo ver de pe ri ke len rond om de boei en de ca sus van
Dr Eben Alexan der. *)

Gerechtvaardigde kritiek op zijn boek
Dat neem al le maal niet weg dat eni ge lichte kri tiek op het
boek wel ge recht vaar digd is.

Eben Alexan der geeft bij voor beeld toe dat de ti tel van zijn
boek Proof of He a ven (Be wijs van de He mel) be ter niet ge ko -
zen had mo gen wor den. (Hij zelf had een heel an de re ti tel in ge -
dach ten, maar zijn uit ge ver vond die niet pak kend ge noeg - in 
de USA heb ben uit ge vers veel meer dan hier het laat ste woord).
Ver der lijdt het boek aan het be ken de Ame ri kaan se eu vel dat
bab bel stijl heet, han teert de schrij ver te veel de tech niek van de
flash backs, ver telt hij te veel over zijn hobby’s, en be trekt hij er
wat vaak zijn ge zin er bij. De we ten schap pe lij ke kant, in casu
een weer leg ging van de skep ti sche ar gu men ten die hij ze ker
voor zien had, komt te wei nig aan bod. Hij heeft een ap pen dix
toe ge voegd van slechts drie pagina’s waar in hij o.i. te kort in-
gaat op mo ge lij ke neu ro lo gi sche ver kla ring en van zijn er va ring. 
Nu is het te veel een boek ge wor den voor een breed pu bliek.

Ik hoop dan ook dat hij het niet laat bij dit ene boek maar
dat er nog een ver schijnt waar in de ver kla ring en van de skep ti -
ci uit ge brei der weerlegt.

Maar al met al mo gen we blij zijn dat, on danks zijn te kort -
ko mingen, dit boek werd uit ge ge ven, en dat het voor veel
men sen een ba ken van hoop is. Dat is ook het ex pli cie te doel
van Eben Alexan der: de men sen dui de lijk ma ken dat de dood
niet het ab so lu te ein de is, maar dat ons be wust zijn door gaat
naar el ders en hoe je dat “el ders” noe men wilt, het hier na -
maals, de he mel of wat an ders, dat is aan ie der per soon lijk. 

*) Na schrift:  de ka rak ter- en re pu ta tie moord op Eben Alexan der gaat
onvermin derd door. Onlangs heeft een rod del jour na list in EA's werk za -
me le ven zit ten wroe ten en kwam toen te gen dat EA ooit een keer was
ge dis ci pli neerd om dat hij een fout had ge maakt - ove ri gens zon der
ernsti ge ge vol gen voor de pa tient.Omdat EA dat niet had ver meld in
zijn boek, be we ren zijn te gen stan ders nu dat hij dus niet be trouw baar
is en dat daar om zijn BDE-ver haal ook wel ver zon nen zal zijn... 

Toen Ru dolf Smit werd ge pen si o neerd
deed hij dat in de func tie van re dac teur/ver -
ta ler bij een groot we ten schap pe lijk-tech no -
lo gisch in sti tuut. Na zijn pen si o ne ring is hij
zich voor al gaan be zig hou den met de fe no -
me nen bij na-dood er va ring en bui ten licha me -
lij ke er va ring en en aan ver wan te ver schijn se -
len. Daar toe heeft hij zich aang eslo ten bij
Stich ting Mer ka wah / IANDS the Ne ther -
lands – stich ting voor en door men sen die
zo’n er va ring heb ben ge had en men sen die
er in ge ïnteresseerd zijn. Hij is de hoofd re -
dac teur en op ma ker van Te rug keer, het
kwar taal tijd schrift van deze stich ting. 

Te vens is hij de op ma ker van Ref lec tie. ¨
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Boekeninfo (7)
Joke Lit jens 
Werk plaat voor de ziel
Ten Have 2013
Na De reis naar bin nen, een boek met por tret -
ten van vrou wen over hun spi ri tu e le ont wik ke -
ling, werd Joke Lit jens nieuws gie rig naar wat
man nen be le ven tij dens hun zoek tocht naar
spi ri tu a li teit. Deze vraag bleek ook te le ven 
bij be zoe kers van Litjens’ le zing en en work-
shops.

In Werk plaats voor de ziel staan twaalf in -
ten se en diep gaan de in ter views met man nen
over he den en ver le den, pijn en kwets baar -
heid, ge loof en ong eloof. De ge por tret teer de
man nen heb ben een zeer di ver se ach ter -

grond – van kun ste naar tot pries ter en van fo to graaf tot recht bank voor -
zit ter. Lit jens sprak met be ken de en min der be ken de man nen: on der
an de ren Antoi ne Bo dar, Jaap Lo de wijks, Wil lem Ver man de re en Frans 
De nis sen ko men aan het woord.

Een ci taat uit het ver haal van Mar cel Fränzel: “Als ik te rug kijk op
de dag, dan is het  span nend om te zien wat het ver schil is tus sen de
voor die dag voor ge no men han de ling en  en de op die dag uit ge voer de
han de ling en. Hoe pakt uit, wat ’s och tends in de me di ta tie ge groeid is?  
Bij een te rug blik her ken ik soms wat ik deed en waar om ik zo ge han -
deld heb. Ook als ik te rug kijk op de laat ste tien jaar van mijn le ven,
dan be grijp ik ach ter af waar om ik dit deed wat ik deed; zo ont vouwt
zich een le vens pad. Dat ge beurt ook in de da ge lijk se te rug blik, dan is
het geen le vens pad, maar een ‘dagpad’ dat je hebt af ge legd. Het
brengt me klei ne ding en, en soms klei ne won de ren.”

Een ont roe rend boek dat in spi reert tot ge dach ten en ge sprek ken
over be zie ling en spi ri tu a li teit. 

Rim mer Mul der: Seks en de kerk, 
Hoe Ne der land zijn  kuis heid ver loor
Atlas 2013
Rim mer Mul der, voor ma lig hoofd re dac teur
van de Leeuw ar der Cou rant, be haalt mo men -
teel enig suc ces met zijn boek ‘Seks en de
kerk. Hoe Ne der land zijn kuis heid verloor‘.
God is uit de slaap ka mer verd we nen, zegt
Mul der. Dat komt deels door de se cu la ri sa tie, 
maar ook waar God niét uit de huis ka mer
verd ween, verd ween Hij wel uit de slaap ka -
mer. Ik heb mijn twij fels daar bij, maar dat
komt la ter.
Onlangs was  Mul der, die uit een ge re for -

meerd nest komt, maar daar van af stand heeft ge no men, te gast in het
pro gram ma OVT van de VPRO. Mul der maakt een in te res sant punt, en
heeft ook ge lijk: de in vloed van re li gie in de slaap ka mer is ve ran derd. De 
God die vol gens de schrij ver verd ween, mag ech ter geen God he ten.

Deze God is eer der wat een schaam te cul tuur van hem ge maakt
heeft. Goed be doe len de chris te nen meen den dat God een fa vo riet
stand je heeft, dat daar om de mis si o na ris hou ding ge noemd wordt. Dat
chris te nen tus sen de la kens met die cul tuur ge bro ken heb ben, kan
nau we lijks een ver lies ge noemd wor den. Het be te kent niet dat God
verd ween. Ster ker nog, God is weer he le maal te rug in de slaap ka mer.
Boe ken als die van EstherKa per en Arjet Bor ger en de web shop van
Marc Ange nent to nen dat aan. Dat god verd ween uit de slaap ka mer,
biedt nu juist de ruim te voor God om te rug te ko men. Wat je daar ook
van vindt.

Leuk als Mul der zegt dat z’n vroe ge re juf op school on be licht liet
dat Sim son zich steeds voort du rend in de nes ten werk te doord at  hij
te veel ach ter de mei den aan zat. Tja, daar mee kwam je op het ge bied
van  sek su a li teit en dat was in die tijd be paald geen leer stof voor zes -
ja ri gen.

Hoe ver krampt er over ge dacht werd, bleek uit het  boek je “Stom -
me zon den” van een ze ke re prof. Den Her tog die riep hoe zon dig en
erg zelf be vre di ging wel was en dat je her se nen erd oor aang etast wer -
den. Ben nu 69, maar merk nog niets van dat aan tas ten, maar was er
als jong en wel bang voor. En een RK pries ter wil de ooit eens van me
we ten “hoe vaak ik het deed.” Hij weet het nu nog steeds niet.

In het licht van ster ven
Ine ke Koe dam
Met een voor woord van Pim van Lom mel
Ankh Her mes 2013
Le ven sein de-er va ring en zijn heel troost rijk en
ge rust stel lend. Hoe be reidt de ster ven de
mens zich voor op de dood? Wij we ten niet
wat zij in ner lijk door ma ken, maar dier ba ren en 
sen si tie ve zorg ver le ners aan het sterf bed zien 
en er ken nen het we zen lij ke ka rak ter van het
pro ces waar in de ster ven de is ver wik keld.
Daar naast dui den deze bij zon de re ver ha len
over de na de ren de dood - of le vens ein de-er -
va ring en - op een over gang naar een an de re
vorm van be staan. Een over gang die niet een -

zaam of ang stig hoeft te zijn, maar die troost rijk en ge rust stel lend is.
Koe dams on der zoek de mon streert dat lief de vol le spi ri tu e le zorg

heel be lang rijk is. Door meer open heid en be grip te ont wik ke len voor
deze per soon lij ke le vens ein de-er va ring en ont staat er ruim te voor de
be hoef ten van ster ven den. Daar mee kun nen we hen be ter on der steu -
nen in het pro ces van ac cep ta tie en over ga ve dat ster ven heet.

‘’Ik ben er van over tuigd dat dit boek een be lang rij ke bij dra ge zal le -
ve ren aan de her ken ning en er ken ning van le vens ein de-er va ring en en
dat hierd oor de angst voor de dood zelfs nog in de ster vens fa se kan
ver min de ren of verdwijnen’’, al dus Pim van Lom mel, car di o loog en 
au teur van het boek Ein de loos be wust zijn. 

In haar in lei ding zegt Inne ke Koe dam: “Ster ven is een kost baar en
we zen lijk pro ces van ie der mens en het is mijn wens dat dit boek on -
der steu nend mag zijn aan dit pro ces. Daar naast mag het mis schien
een bij dra ge zijn aan ver rui ming van be wust zijn in het over gangs ge -
bied van de dood”. Bent u per soon lijk, mis schien als man tel zor ger,
pro fes si o neel dan wel als vrij wil li ger be trok ken bij ster ven? Bent u er -
va rings des kun dig dan wel be lang stel lend? Dit boek schetst een beeld
van hoe de ster ven de zich voor be reidt en hoe diep gaand be te ke nis
kan wor den ge von den in ster ven.

Paul Wil kers:
Eer lijk, De kracht van ech te open heid
Ten Have 2013
Zie ook zijn boek  Oprecht heid, De uni ver -
se le kracht van biech ten
Eer lijk zijn in het tijd perk van so ci a le me dia.
Hoe je van ech te open heid een be ter mens
wordt. Hele volks stam men ont hul len te gen -
woor dig hun privéle ven, via so ci al me dia, of
op tv en ra dio. “Een lege ma nier van eer lijk
zijn”, vindt Paul Wil kes. Hij pleit voor een
vorm van eer lijk heid die te rug gaat op de 
tra di tie van biech ten, maar dan veel bre der.
Ook geeft hij tips hoe je eer lijk kunt zijn op
het werk, in re la ties en vriend schap, zon der

je hele heb ben en hou den op straat te gooi en. 
Wil kes heeft zo z’n vra gen over de so ci al me dia. “Er is veel ge -

schre ven over hoe het elek tro ni sche tijd perk met zijn voort du ren de
stroom van in for ma tie over onze re la ties, ons stres sni veau en onze
aan dachts span ne be ïnvloedt. Maar er is maar wei nig ge zegd over hoe
het ge mak waar mee we op het knopje ‘delen’ klik ken ons op een nog
die per ni veau kan aan tas ten. We de len om ons hart te luch ten, ver -
trou we lijk met el kaar om te gaan, mee te le ven. Maar dat doen we on -
be wust in een door adre na li ne aang emoe dig de kort ston di ge im puls en
on na denk end heid”.

Wil kes ver woordt hier tref fend de tijd geest. Het stemt mij tot na -
denk en over wat ik al le maal post en het waar om. Niet dat ik nu niet
meer post, maar ik ga voort aan wat min der van uit een im puls  wat op
Fa ce book pos ten. 

Een boek voor wie met zich zelf in het rei ne wil ko men en goed met 
zich zelf en an de ren wil om gaan.

* * *
*
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