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Dit is voor Reflectie alweer het herfstnummer van 2016. In de herfst 
oogsten we in de natuur veel dat tot wasdom kwam. Dankfeesten 
voor gewas en arbeid worden, zeker in agrarische gebieden, gevierd. 
En de Vrij-Katholieke Kerk kan terugkijken op zeer geslaagde interna-
tionale evenementen in juli en daarvan de vruchten gaan plukken in 
de komende tijd.

Het was voor mij persoonlijk de eerste keer dat ik als diaken aanwe-
zig was bij een Internationale Clericale Synode, gelijktijdig met een
Algemene Bisschoppelijke Synode. Vooraf is geen voorstelling te maken
van hoe of wat dat zal zijn. Ik kijk met veel plezier en inspiratie terug
op al die dagen waarin zoveel kon worden besproken en uitgewisseld
en waarin zulke mooie en krachtige diensten werden gevierd. Ik kwam
vernieuwd weer thuis.
De bijna verbijsterende hoeveelheid boeiende workshops op het kerk-
congres maakte elke dag eigenlijk al te kort. Keuzes, keuzes.
En om met zo veel mensen uit binnen- en buitenland op te trekken, 
te praten en te ‘werken’ was heel inspirerend. Wat een geschenk dat 
we dit zo met elkaar hebben kunnen vieren!

In deze Reflectie zijn Engelstalige pagina’s opgenomen, die een 
impressie geven van bijvoorbeeld de Internationale Clericale Synode, 
enkele bisschoppen en het kerkcongres. Dit nummer van Reflectie 
zal namelijk ook worden verzonden naar alle deelnemende landen. 
Van al deze items is elders in Reflectie ook de Nederlandse vertaling 
opgenomen.
De impressie van de Internationale Clericale Synode is tot stand geko-
men door vragen van de redactie van Reflectie aan de gezamenlijke
dagvoorzitters priester Kenneth Christensen (Denemarken) en priester
Frank Kouwe (Nederland). Het is een impressie en niet zozeer een 
inhoudelijk verslag van al wat besproken werd. 
Tijdens de dagen van de gelijktijdige Internationale Clericale Synode 
en de Algemene Bisschoppelijke Synode is aan alle bisschoppen een 
korte Engelstalige vragenlijst aangeboden die uitnodigde om kort 
iets te vertellen over hun ambt als bisschop. Want natuurlijk staan 
er foto’s op de website www.vkk.nl en zijn enkele foto’s opgenomen
in dit nummer van Reflectie, een meer individuele toets is ook lezens-
waardig. Helaas waren niet alle inzendingen binnen bij de redactie 
voordat alle kopij naar de lay-out ging. Niets aan te doen, mogelijk 
komen we er in een volgend nummer op terug.

In het Nederlands is een kort interview opgenomen met de ‘kok op 
locatie’ Ilse Bonder. Zij kookte tijdens de dagen van beide synodes 
en tijdens het kerkcongres. Er waren veel positieve reacties over hoe 
lekker het eten wel was. Dan is het interessant te achterhalen of 
daar misschien een reden voor was.
Nederlandstalig is ook opgenomen een verslag dat bisschop Gert Jan 
maakte van de Algemene Bisschoppelijke Synode voor de Nederland-
se kerkprovincie. Verder is er een interessant artikel opgenomen 
over Venus als het ‘Vrouwelijk aangezicht van God’.

Leest u het zelf en laat u verrassen! Veel leesplezier!

Paula-Willemijn van Rooijen
eindredactrice Reflectie

Woord vooraf
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?
De Vrij-Katholieke Kerk (VKK) is een onafhankelijke en auto-
nome kerk. De VKK kenmerkt zich door het begrip ‘vrijheid’ en 
daarmee onderscheidt ze zich van alle andere katholieke 
uitdrukkingsvormen. Ze kent de vrijheid van gebruik en 
interpretatie van de Heilige geschriften. Het uit zich in haar 
benadering van de zeven sacramenten, de liturgie, het ceremo-
nieel. Ze is vrij van dogma’s. Bovendien staan alle ambten open 
voor mannen zowel als voor vrouwen.
Zij staat iedereen, die met eerbied het altaar wil naderen, toe 
om ter communie te gaan.
De sacramenten in de VKK, zoals de heilige communie, de doop, 
het vormsel, het oliesel bij sterven en de voltrekking
van het huwelijk, zijn in principe voor iedereen toegankelijk.

De Vrij-Katholieke Kerk: een kerk van religieuze vrijheid
De VKK biedt mensen die op zoek zijn naar religieuze vrijheid 
en die rituelen waarderen, de mogelijkheid om deel te nemen 
aan diensten die zich kenmerken door het mystieke karakter.
Ieder mens heeft van nature het vermogen om vanuit innerlijk 
weten tot bewustzijn te komen. Ritueel en liturgie zijn krach-
tige elementen om te groeien. 
De VKK hecht ook waarde aan denkbeelden uit jodendom, 
boeddhisme, hindoeïsme, islam, soefisme en bahá’i. Aspecten 
uit deze en andere richtingen vormen onderdeel van de bele-
ving van de mensen in deze gemeenschap; het geloof in karma 
en reïncarnatie komt binnen de VKK voor. In de kerk is veel 
aandacht voor de esoterische en symbolische achtergronden 
van het ritueel en de liturgie. Naast bijbelteksten worden ook 
gnostische geschriften gebruikt.

De Vrij-Katholieke Kerk in  Nederland

Geen godsdienst boven waarheid
De theosofische gedachte ‘geen godsdienst boven waarheid’ 
geeft precies aan waar het in de VKK om gaat. Met elkaar zijn 
de kerkgangers op zoek naar antwoorden op levensvragen:  
wie ben ik, waar ga ik naar toe, wat is de zin van het leven en wat 
gebeurt er na de dood? Die zoektocht naar antwoorden is heel 
persoonlijk. Interpretatie naar eigen inzicht en vrijheid van 
individuele keuzes worden gestimuleerd en gewaardeerd. De 
VKK heeft geen binding met Rome en kent geen dogmatische 
autoritaire visie met betrekking tot levensthema’s.

De organisatie van de Vrij-Katholieke Kerk
Het hoofd van de VKK is Christus. De VKK legt nadruk op onvoor-
waardelijke liefde, acceptatie en vriendschap voor eenieder.
De Vrij-Katholieke Kerk wordt bestuurd door de Algemene 
Bisschoppelijke Synode, met een door de bisschoppen verkozen 
Voorzittend Bisschop (de regionaris) als voorzitter en uitvoe-
rend hoofd.

Al het werk binnen de deze kerk, zowel door de geestelijkheid 
als de organisten, de bestuurlijke taken en het onderhouden 
van de kerkgebouwen wordt vrijwillig uitgevoerd. De geeste-
lijkheid ontvangt geen geldelijke vergoeding voor de uitoefe-
ning van hun ambt.
In 2003 is besloten ook vrouwen toe te laten tot alle geestelijke 
ambten, daarmee werd erkenning gegeven aan de gelijkwaar-
digheid van mannen en vrouwen.

Het Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie is het opleidingsinsti-
tuut voor de geestelijkheid en organiseert openbare bijeen-
komsten voor belangstellenden.

De Vrij-Katholieke Kerk in een notendop

Een overzicht van de Vrij-Katholieke kerkgemeenten in Nederland
Kerkgemeente Amsterdam
 St. Gabriëlkerk
Deurloostraat 17, 1078 HR Amsterdam
Eerstaanwezend priester: P.J. (Piet) Standaar; tel. 036–5246426
Secretariaat: mw. G. (Gerda) Baaij; tel. 036–5333025
E-mail: amsterdam@vkk.nl

Kerkgemeente Arnhem
 Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen
Wagnerlaan 90, 6815 AG Arnhem
Eerstaanwezend priester: vacant
Secretariaat bestuur: dhr. B.H.M. (Ben) Derksen; tel. 026–3235443
E-mail: arnhem@vkk.nl

Kerkgemeente Haarlem
 St. Raphaëlkerk
Popellaan 1, 2061 GS Bloemendaal
Rector: mgr. Gert Jan van der Steen; tel. 0521–351077/06–54774547
E-mail: gert@palstar.nl
Eerstaanwezend priester: Arthur Robinson; tel. 023–5323193
Secretariaat: mw. José Robinson; tel. 023–5323193

Kerkgemeente Naarden
 St. Michael and All Angels
Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Eerstaanwezend priester: P. (Parcival) van Gessel
Telefoon pastoraal: 036–8440174
Telefoon bestuur: 035–6932664
E-mail: naarden@vkk.nl

Kerkgemeente ’s-Gravenhage
 St. Albaanskerk
Rietzangerlaan 2a, 2566 SV Den Haag
Eerstaanwezend priester: Theo G. M. Mensink; tel. 033–4638665
Secretariaat: mw. Renée Bost
E-mail: den_haag@vkk.nl

Kerkgemeente Rotterdam
 St. Franciscuskerk
Gerrit van der Lindestraat 65, 3022 TE Rotterdam
Eerstaanwezend priester: R. (Ronald) Engelse; tel. 0180–313975
Contactadres: mw. J. (Joke) Wolters-Stok; tel. 010–4269528
E-mail: rotterdam@vkk.nl

Kerkgemeente Utrecht
 St. Maartenskapel
Herenstraat 27, 3512 KB Utrecht
Eerstaanwezend priester: F.A. (Frank) Kouwe; tel. 073–6566318
Secretariaat: dhr. Peter Fokker; tel. 030–2899184
E-mail: utrecht@vkk.nl

Kerkgemeente Zwolle
 St. Michaëlskerk
Enkstraat 44, 8012 TX Zwolle
Eerstaanwezend priester: mw. W. (Wies) Kuiper; tel. 038–4531384
Secretariaat: dhr. Kees Heuvelman; tel. 038–4224604
E-mail: keesheuvelman@hotmail.com

Kerkgemeente Raalte
 Christus Pantocratorkerk
Stationsstraat 21, 8102 EB Raalte
Eerstaanwezend priester: H.P.C. (Chris) de Moraaz Imans; 
tel. 035–5262742 of 06–54248635
E-mail: raalte@vkk.nl

Extra informatie over kerkgemeente Raalte:
Op zaterdag 12 december 2015 is de Vrij-Katholieke Kerk Raalte 
opnieuw in gebruik genomen.
Voorlopig zal er tweemaal per maand een dienst zijn met een 
wisselende bezetting van priesters en wel op elke 1e en 3e 
zondag, beginnend op 17 januari 2016.
Priester Christiaan de Moraaz Imans aangesteld om de eerste 
zorg voor de kerk gemeente op zich te nemen.



Reflectie jaargang 13 nummer 3, herfst 2016

5

Als de Griekse held Achilles de oerheld is in zijn verach-
ting van de dood, dan is Gilgamesj de anti-held. Voor een 
heldendood voelt hij, in tegenstelling tot Achilles, niets. 
Hij wil leven. Hij koeioneert zijn onderdanen en maakt 
zich vrolijk over de angst van jongemannen bij een toer-
nooi. Bij één van zijn escapades komt zijn vriend Enkidu 
om het leven. Gilgamesj is geschokt. Het lot van Enkidu 
wil hij niet. Op de vlucht voor de dood reist hij letterlijk tot 
aan het einde van de wereld. Maar ook daar vindt hij geen 
onsterfelijkheid.  
Gilgamesj moet erkennen dat zijn streven om de dood te 
overwinnen, zinloos was. Wat nu? Gilgamesj neemt eerst 
maar eens een bad. Gereinigd en gelouterd keert hij terug 
naar Uruk. Door zich in zijn sterfelijkheid te voegen, vindt 
hij vrede. Aan het slot van de Ilias is Achilles trots, maar 
dood. Gilgamesj is deemoedig, maar leeft.
En zo heeft Ieder mens de keuze wie hij wil zijn, een Achil-
les of een Gilgamesj.

De tuinman en de dood
Hoe zinloos die vlucht en ontkennen van de dood is, blijkt uit 
het gedicht De tuinman en de dood van dichter P.N. van Eyck: 

Een Perzisch Edelman: 
Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood. 

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ 

Vanmiddag – lang reeds was hij heengespoed –
Heb ik in ’t cederpark de Dood ontmoet. 
‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
‘Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd?’ 

Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ’t,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen ’k ’s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan,
Die ’k ’s avonds halen moest in Ispahaan.

Tijdreizigers
In een interview in Trouw, enkele jaren geleden, stelde de 
ondertussen overleden journalist Rex Brixo terecht vast  
dat sinds de jaren zestig de eeuwigheid in Nederland is 
verdonkeremaand. ‘Als je mij aan het einde van mijn laatste 
levensdagen vraagt: wat is de grootste verandering die je hebt 
meegemaakt? Dan zeg ik: het wegwerken van de dood en toe-
komst. Ik vind het alarmerend. Ik heb geen antwoord op de dood. 
Maar ik heb wel vragen rond de dood. En ik heb gezien hoe die 
vragen werden weggemoffeld.’

‘De dood komt als uiteindelijke bloei van het leven,’ zegt Osho. 
‘Het leven bestaat voor de dood. Het leven bestaat door de dood.

Zonder de dood zou er helemaal geen leven zijn. De dood is niet 
het einde, maar het hoogtepunt, het crescendo. De dood is geen 
vijand, maar een vriend. Hij maakt het leven mogelijk.’

We zijn tijdreizigers die deze planeet ‘even aandoen’ om de 
reis te vervolgen. In de Bhagavad Gita maakt Krishna aan 
Arjuna duidelijk dat het Zelf niet werd geboren en nooit 
sterven zal.
Een van de redenen dat ik mij thuisvoel bij het hindoeïsme 
en de vedische wijsheid in het algemeen, is de visie op de 
dood: er is een sterk verband tussen leven en dood, vernie-
tiging en schepping. De vedische geschriften hebben aan 
het ‘voortbestaan’ in de loop der lange eeuwen vele woor-
den gewijd die in diverse Upanishads verder zijn uitgewerkt.

Je eigen verhaal 
overstijgen
Onze samenleving kan nog steeds niet zo goed 
met de dood omgaan. In onze cultuur is de  
dood nog steeds een taboe, al begint er wat te 
ver anderen.
Waren ooit ouderen een vertrouwd beeld in 
steden en dorpen, gedurende de laatste decennia 
hebben we ze naar de randen van onze  
steden verbannen waar ze in verzorgingshuizen 
hun dagen tellen. Jong is in; oud is exit...
Ziekte, ouderdom en dood hebben we verbannen 
naar de periferie van onze samenleving, 
al begint er wat te veranderen in onze houding 
naar ons sterfelijk zijn. 

Aat-Lambèrt de Kwant

Over de auteur
Aat-Lambèrt de Kwant (1943) is sinds 
2003 hoofdredacteur van Reflectie. 
Hij is freelance muziek- en religie-
journalist, en was eerder hoofdredac-
teur van Terugkeer en programma -
maker bij OHM (Organisatie Hindoe 
Media). Eventuele reacties of sug-
gesties zijn welkom; mail
naar: adekwant@upcmail.nl of bel: 
072–5119619.
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Maar in het Westen worden gelovigen nogal eens het ratio-
nele kille bos ingestuurd met de boodschap: Dood is dood.

En in een ziekenhuis wendt een vrouw haar hoofd naar de 
muur, weg van de dominee.
Op haar vraag wat er na de dood gebeurt, had hij geen ant-
woord. En zweeg...
De vrouw ook.
Na haar overgaan zei haar dochter dat ze tijdens het sterven 
plotseling stralend overeind was gekomen.
Ze stierf met een glimlach...

Met vele anderen had dominee eigenlijk niets met die 
‘andere werkelijkheid’ waarvan velen vertelden.
William James, één van de pioniers op het gebied van 
psychologie en godsdienstpsychologie, schreef al dat 
achter een flinterdunne sluier een andere werkelijkheid schuil-
gaat die met onze werkelijkheid niets te maken heeft. James 
schrijft over mensen die deze andere werkelijkheid hebben 
gezien. Het zijn belevingen van alle tijden. Denk aan 
bijvoorbeeld nabij-de-doodervaringen waarbij mensen een 
werkelijkheid ervoeren die wordt gekenmerkt door vrede, 
harmonie, eenheid en licht.

‘De werkelijkheid,’ zegt Jaap Dijkstra in zijn mooie boek De 
absolute werkelijkheid [A3 boeken, 2012] ‘waarin wij denken 
te leven is slechts een flauwe afspiegeling daarvan.’ En ook: 

De eerste lezing van vandaag komt uit het Evangelie van de 
Waarheid en behelst woorden van Valentinus. Valentinus 
was een gnosticus die voortdurend zoekende was, om de 
diepste waarheid vanuit zijn innerlijk naar boven te halen. 
Hij was tevens een mysticus die probeerde zijn diepste 
ervaringen in woorden weer te geven.

We weten allemaal hoe moeilijk het is om ervaringen in 
woorden uit te drukken.  Woorden lijken vaak net niet te 
kunnen weergeven wat we nu bedoelen. Woorden lijken 
altijd minstens twee stappen verwijderd van de waarheid. 
Ze kunnen slechts een deel weergeven van wat in ons leeft. 
Als we iemand echt begrijpen, komt dat vaak niet door de 
woorden die iemand spreekt, maar door wáár die woorden 
naar verwijzen. Naar iets wat leeft in ons denken en/of in 
ons gevoel. En dat denken en/of gevoel is ook slechts dát 
wat wij van de waarheid kunnen oppikken. En soms is dat 
veel en soms is dat minder.

Vandaag neemt Valentinus ons mee in zijn bespiegelingen 
over de Naam, in zijn bespiegelingen over wat wij God 
noemen. 
Want wij hebben talloze namen voor het allerhoogste. Net 
zoals in alle andere culturen en religies er vele, vele namen 
zijn voor het Hoogste, het Heiligste, de Oorsprong, het Al, 

het Niets, het Goede, het Ware en het Schone, de Al-Ene, 
Jahweh, de Bron, Brahma, de Grote Geest, Ahura Mazda en 
al die andere namen die we niet eens kennen.
De Joden brengen tot uitdrukking dat geen enkele naam 
kan weergeven wie of wat God is en gebruiken dan het 
woord Hashem, hetgeen  simpelweg ‘de Naam’ betekent.

‘Want...’ zegt Valentinus, ‘Wie kan aan iemand een naam 
geven die eerder bestond dan hijzelf, alsof nakomelingen niet 
een naam krijgen van hen die hun het leven schonken.’ 
Met andere woorden: het is niet aan ons namen te geven 
aan God. Het is wel aan ons te beseffen dat het altijd on -
volledig is, wat we ook zeggen. En dat is de reden dat Valen-
tinus ons de raad geeft om te mediteren op: de Naam. 
Misschien kunnen we dan proeven, smaak krijgen, vermoe-
den van dat wat ten diepste leeft, beweegt en is en dat wij 
niet kunnen benoemen.

Valentinus spreekt over de Soevereine Naam. Een Naam die 
enig, uniek en onvervangbaar is. Een naam die niet gekre-
gen is. Een naam die onnoembaar is en onzegbaar, totdat 
de ‘volmaakte hem zelf uitspreekt en ziet’.
Anders gezegd: alleen God weet dat hij/zij God is. Of: 
alleen het Al weet wat het Al is.
Gelukkig is er iets wat we ‘de Zoon’ noemen. Alhoewel ook

De laatste preek van
pr. Eleonore Kemperink

De preek van 17 april 2016, de derde zondag na Pasen,
vlak voor haar overlijden op 28 april 2016

Ten tijde van het vorige nummer hebben wij veel verschillende kopij ontvangen betreffende het 
overlijden van priester Eleonore Kemperink. Haar laatste preek wilden wij u niet onthouden...

‘De oorsprong ligt daar wel, achter die dunne sluier.’ En:  ‘Ook 
vandaag de dag zijn er mensen die wonderlijke ervaringen 
hebben. In die werkelijkheid achter de sluier zou wel eens de 
bron van het bestaan kunnen liggen. Religieuze tradities 
blijken hierover kennis te hebben. En met deze kennis kijkt men 
anders naar de werkelijkheid aan deze kant van de sluier.’

Het eigen verhaal overstijgen
Terecht stelt Dijkstra vast dat het eigen verhaal loslaten 
beangstigend is, omdat de zelfopgebouwde wereld dan 
moet worden losgelaten. ‘Het eigen verhaal overstijgen. Dat 
is precies wat de inhoud is van de weg die religieuze en mystieke 
tradities willen laten zien. Het overstijgen van onze verhalen, 
om zodoende de dingen weer te kunnen waarnemen zoals ze 
werkelijk zijn.’
Wie zijn verhaal toch wil overstijgen en bereid is de werke-
lijkheid te zien, gaat volgens Dijkstra geen gemakkelijke 
weg, maar is dit niet wat de oude tradities en mystici ons al 
zo lang zeggen? 
Yogananda wees er eens op dat net achter het donker van 
gesloten ogen het licht van God schijnt. ‘Als je in meditatie 
dat licht ziet, houd er dan met devote ijver aan vast. Voel jezelf 
erin: dat is waar God woont. Het is goed om in het leven vóór de 
dood weet te hebben van het leven ná de dood, van die andere 
werkelijkheid die de echte werkelijk is.’
Dát is pas een verhaal! n
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dat woord al veel te beperkend is voor wat het is. We zouden
de invulling van het woord Zoon moeten beperken tot de 
betekenis van ‘voortgekomen uit’ en/of ‘openbaring van’, 
meer niet.
Of: zichtbaar geworden van. God wordt zichtbaar, kenbaar, 
door de Zoon. De geliefde Zoon, de uit het Al voorgekomene
draagt Zijn Naam.
De Zoon draagt de Vader in zich. En het woordje Vader mag 
aangeven hoe innig de band is, namelijk: onlosmakelijk.
En de Zoon, voor ons zichtbaar in Jezus Christus, is zich ten 
volle bewust van Zijn afkomst, is zich ten volle bewust van 
Zijn goddelijkheid en spreekt met ons daarover. 
Christus’ lering gaat louter over wie we werkelijk zijn, kinde-
ren van de Vader, die allemaal het Zoonschap als een kiem 
in zich dragen. En het zijn allemaal woorden, allemaal 
beelden die ons kunnen brengen bij wat eigenlijk niet te 
zeggen is.
Alles wat Christus ons zegt in de woorden die van Hem zijn
opgeschreven kan ons brengen naar de plaats waar we van-
daan zijn gekomen; kan ons brengen naar het gebied, naar 
het bewustzijn waar we allen ons ware wezen ontvangen 
hebben...

Soms sluiten lezingen werkelijk naadloos op elkaar aan. 
De tweede lezing begint nl. met de woorden ‘alle naturen, 
alle vormen en alle schepselen bestaan in en met elkaar en
ze zullen weer terug gevoerd worden tot hun eigen wortel...’
Anders gezegd: alles zal teruggevoerd worden tot daar waar 
het vandaan komt.
En dan zegt Jezus de woorden: ‘Zonde bestaat niet, maar het 
zijn jullie die de zonde maken.’

En Petrus voelt aan dat we ergens iets niet begrijpen. Het
lijkt of hij wil weten hoe het komt dat we ons onze oorsprong
niet bewust zijn, dat we geen weet meer hebben van waar we 
vandaan komen, dat we niet meer weten dat we in wezen
goddelijk van geboorte zijn.  
En dan vraagt hij wat de zonde is.

En in deze context mag je lezen dat zonde niets anders is 
dan vergeten wie je werkelijk bent, vergeten waar je van-
daan komt en doen alsof je ergens anders hoort, alsof een 
andere, een door jou zelf geschapen wereld je werkelijke 
thuis is.
En dat is wat we collectief doen. We leven in een door 
onszelf geschapen wereld waarin de dingen zijn zoals we 
denken dat ze zijn. En dat, lieve mensen, is een vaak 
mooie, lieve, aangename, ook verdrietige, onplezierige, 
agressieve maar ook gevaarlijke wereld, in die zin dat de 
misleiding voortdurend aanwezig is.
En ook één, waar we vaak geen uitweg in vinden. Een 
wereld die ons maar al te echt en werkelijk voorkomt. En 
toch zegt Jezus: je houdt van wat je misleidt. En hij bedoelt, 
denk ik, je gelooft te veel in de werkelijkheid van wat eigenlijk 
de grote misleiding is.

En daarom word je ziek, daarom ga je dood. En Hij zou er 
zo maar aan toegevoegd kunnen hebben... je wordt ziek, 
omdat je in ziekte gelooft, je gaat dood omdat je in iets als 
dood gelooft... 
Ik weet het... ik begeef me op gevaarlijk terrein...

En wat is dan het belangrijkste wat ons te doen staat?

Leren inzien hoe we onszelf onze wereld scheppen. Om met de 
woorden van Eckhart Tolle te spreken. Things are just stories.

Everything around you is just a story. We geloven in de verha-
len die we over onszelf vertellen. Zelfs zozeer dat we ons er 
volledig mee identificeren. We denken te zijn wat we over 

onszelf vertellen, we denken te zijn wat we hebben meege-
maakt, we zijn onze ziektes, we zijn onze successen, we 
denken mensen waar we van houden te verliezen door de 
dood. En ga zo maar door. We creëren onze eigen illusies 
en we zien het niet.
Misschien is dat wel de grootste boodschap uit dit stukje 
Evangelie van Maria Magdalena. En misschien is dat wel de 
grootste boodschap die we kunnen krijgen in dit leven.  
Dat we leven in een illusie en het niet zien.

Een verhaaltje
Er was eens een jonge man die door zijn vader naar een 
klooster werd gestuurd om er over God, de mens en de 
wereld te leren.
Hij studeerde vele, vele jaren en nadat hij zijn studie had 
afgerond kwam hij weer naar huis. Zijn vader, een wijs 
man, vroeg hem wat hij allemaal geleerd had en de jonge 
man vertelde honderduit. Maar het leek of zijn vader niet 
heel erg blij was met wat zijn zoon allemaal vertelde. 

Hij zei hem even mee te gaan naar buiten, de tuin in en 
hem te vertellen wat hij daar zag. Een appelboom... wat is 
er in die appelboom... appels. Wil je voor mij een appel pluk-
ken? De jonge man plukte een appel, niet begrijpend wat 
zijn vader daar nu mee wilde.‘Hier is een mes,’ zei de vader 
‘Snij hem eens door...’
De jonge man sneed de appel door en de vader vroeg weer: 
‘Wat zie je nu?’ En de jonge man gaf een heel verhaal over, 
schillen, vruchtvlees en zaadjes. 
‘Snij dat zaadje eens door,’ zei de vader. En het zaadje werd 
doorgesneden. ‘Wat zie je nu?’ En de zoon vertelde over een 
kiem en wat hij nog meer zag. En de vader vroeg hem: ‘En 
wat zie je nog meer?’ De zoon keek hem vragend aan en zei: 
‘Niets... ik zie niets...’

‘Wel, zoon,’ zei de vader, ‘Ga op zoek naar het niets en kom me 
dan vertellen wat je hebt gevonden...’

Een mooi verhaal over hoe het ware, het werkelijke, het 
meest waarachtige in alle dingen verborgen is. Ook in onze 
wereld van illusie is het goddelijke voortdurend werkzaam 
aanwezig. En je kunt je afvragen: hoe dan? Hoe kunnen we 
vrede, liefde, harmonie, vreugde, waarheid en al die prach-
tige eigenschappen die we goddelijk noemen nu werkzaam
zien in deze wereld? Een wereld die er vaak zo anders 
uitziet.

En hoe kunnen we weten dat al die mooie dingen ook in ons 
leven, dat we eruit gemaakt zijn?
En het antwoord is heel simpel: door het zelf weg te geven... 
Hoe kunnen we ervaren dat we uit liefde gemaakt zijn?
Door liefde te geven.
Hoe kunnen we ervaren dat we uit vrede geboren zijn?
Door de wereld vrede te geven.
Hoe kunnen we ervaren dat we waarheid zijn?
Door integer te zijn en voortdurend te zoeken naar de hoog-
ste waarheid en kennis die we maar kunnen vinden in 
onszelf.
Hoe leren we ons mededogen kennen?  
Door mededogend te zijn...
Hoe kunnen we ervaren dat we ten diepste wezen goddelijk zijn?
Door onze goddelijkheid naar buiten te brengen...

Laten we daarom bidden dat we mogen opstaan uit onze 
wereld van illusie, leven naar onze hoogste principes en 
beetje bij beetje mogen ervaren wat ons werkelijke thuis is 
en wie we werkelijk zijn en aldoende onze diepste Naam 
mogen leren kennen.

Moge het zo zijn voor alle wezens! Amen. n
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Verslag van de vierde
Algemene Bisschoppelijke Synode

van 5 tot 7 juli 2016 te Naarden

Voorafgaande aan het Eeuwfeest werd van 5 tot 7 juli 2016 een Algemeen Bisschoppelijke Synode gehou-
den. Hieronder volgt een kort verslag, voorafgegaan door een uitleg van wat de ABS is en hoe zij werkt.

Gert Jan van der Steen

Wat is de ABS en hoe werkt zij?
De Algemeen Bisschoppelijke Synode (‘ABS’, in het Engels 
‘GES’ van ‘General Episcopal Synod’) wordt gevormd door 
alle bisschoppen. Vanuit de ABS worden bisschoppen 
gekozen en aangesteld in geografische gebieden. De ABS 
verleent machtiging tot het gebruik van liturgieën, vult 
deze aan, wijzigt of amendeert ze en geeft aanwijzingen 
daarvoor aan bisschoppen, geestelijken en aan leden, die 
geen geestelijke functie hebben. De ABS beheert de inhou-
delijke Beginselverklaring en de Korte Samenvatting van de Leer.
Verder beheert de ABS twee reglementen: het Wetboek 
Canoniek Recht en de Algemene Constitutie voor de Geestelijk-
heid. Alle diakens, priesters en bisschoppen worden geacht 
deze te kennen.
De ABS treedt op als hoogste instantie waarbij in beroep 
kan worden gegaan betreffende aangelegenheden die het 
welzijn van de Kerk betreffen.
De ABS komt bij elkaar wanneer er een directe aanleiding 
is of bij een gelegenheid zoals een kerkcongres. Zo zijn er 
bijeenkomsten geweest in 2003, 2004, 2009 en nu in 2016. 
Verder kan er online of schriftelijk vergaderd worden.
Naast de ABS functioneert de Internationale Clericale Synode 
(ICS). Deze wordt gevormd door diakenen en priesters en 
komt bijeen om aangelegenheden te bespreken die het 
welzijn van de Kerk betreffen. De ICS kan ook adviezen 
geven aan de ABS of kan door de ABS worden geraadpleegd.

Verslag
Voorafgaande aan het Eeuwfeest vergaderden de ABS en 
de ICS drie dagen apart van elkaar, waarbij ’s avonds de 
resultaten werden uitgewisseld.
Bij de ABS waren de volgende bisschoppen aanwezig (met 
vermelding van hun regio):
James Zinzow (zuid- en midwest-USA, Italië, Engeland), 
Peter Baaij en Gert Jan van der Steen (Nederland en Grieken-
land), Jean-Pierre Kayembe (Congo), Jean-Marc Warnon 
(België), Michael Warnon (noordoost-USA en Canada), 
Sten-Bertil Jakobson (Zweden) en Evert Sundien (Zweden, 
Duitsland en Oostenrijk).
Niet aanwezig waren: David Carpenter (bisschop elect, 
zuid-USA, door omstandigheden moest zijn consecratie 
voorafgaande aan de ABS worden uitgesteld) en Uffe Bør-
jesen (Denemarken).

1 Als vast agendapunt werd de stand van zaken in de 
verschillende kerkprovincies besproken. Algemeen 
 gesproken kan men zeggen dat deze stabiel is. Een meer 
uitgebreide bespreking zou een apart artikel vergen.

2 Een tweede vast agendapunt betrof het behandelen van 
ingediende voorstellen.
Voorstellen kunnen van algemene aard zijn of specifiek 
betrekking hebben op de Missie en Visie, de Constitutie, de 
Canons, ceremonieel werk en de inhoud van de liturgie. 

Voorstellen voor inhoudelijke wijziging in de liturgie 
moeten voorgelegd worden aan de ABS. Vertalingen zonder 
inhoudelijke wijziging, of vertalingen van liedteksten 
kunnen regionaal afgehandeld worden.

De Engelse versie van de liturgie is de basis voor alle verta-
lingen. Dat houdt in dat wanneer door de ABS een inhoude-
lijke liturgische wijziging wordt goedgekeurd deze in het 
Engels moet worden geformuleerd. Pas wanneer de aan-
gepaste Engelse liturgie in druk is verschenen kunnen 
vertalingen daarvan gepubliceerd en gebruikt worden. 
Wat dat betreft wordt verwacht dat binnenkort een nieuwe 
druk van de Engelse liturgie nodig zal zijn.
Alle voorstellen voor de ABS moeten tenminste 6 maanden 
van tevoren worden ingediend. De bisschoppen moeten ze 
uiterlijk 3 maanden van tevoren ontvangen zodat zij de 
geestelijkheid in hun kerkprovincie kunnen raadplegen en 
zich zelf een mening kunnen vormen.
Door omstandigheden konden deze termijnen niet worden 
gehaald waardoor een tweede (schriftelijke) ronde nodig 
zal zijn om formele besluiten te nemen.
Dat neemt niet weg dat de voorstellen wèl besproken werden.
Daardoor kon ook worden aangegeven of het wel nodig was
om het voorstel bij de ABS in te dienen of dat met een besluit 
van de betreffende regionaris kon worden volstaan. Ook kon
worden aangegeven of het voorstel in de ingediende vorm 
haalbaar is en of er nog iets aan verbeterd moet worden.

Op deze manier zijn de volgende voorstellen behandeld:
• Missie en Visie
De Nederlandse Missie&Visie kan door andere kerkprovin-
cies als uitgangspunt gebruikt worden voor het formuleren 
van een eigen Missie&Visie.

• Lezingen uit de Nag Hammadi en Apokrieve Geschriften
Elke regionaris kan het gebruik van deze lezingen goed-
keuren. De selectie die door de Nederlandse kerkprovincie 
is gemaakt kan als uitgangspunt dienen.

• Instellen van een feestdag voor Maria Magdalena
Maria Magdalena wordt gezien als een apostel. Zo was het 
in het begin van de kerkgeschiedenis en zo is het recent 
ook weer door paus Franciscus besloten. De VKK heeft 
dezelfde zienswijze. Voor Maria Magdalena wordt een 
feestdag ingesteld. De komende maanden zullen de verde-
re details voor de feestdag worden ingevuld. Als voorlopige 
datum voor de feestdag werd genoemd 22 juli.

• Instellen van een feestdag voor Sophia
Door de hernieuwde aandacht voor de gnostische geschrif-
ten is er ook een nieuwe belangstelling voor de Sophia. 
Binnen de VKK mocht al eerder binnen een regio een 
feestdag voor Sophia worden ingesteld. Dit zal nu in de 
gehele VKK gebeuren. De komende maanden zullen de 
verdere details worden ingevuld. Als voorlopige datum 
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voor de feestdag is genoemd 17 september, in navolging 
van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

• De Nederlandse aanpassingen aan de liturgie
Het voorstel van de Nederlandse kerkprovincie bestond uit 
een aantal onderdelen:
a Het verminderen van te mannelijk taalgebruik, zoals het 
veelvuldige ‘De Heer’. De ABS ziet dit als een regionaal taal-
kundig probleem waarvoor geen goedkeuring van de ABS 
nodig is. Dit geldt ook voor andere aanpassingen van ver-
talingen die gemotiveerd zijn vanwege de regionale cultuur.

b Drie inhoudelijke wijzigingen in de Invocatie, de Absolutie
en in het Onze Vader. De ABS begrijpt de gegeven motivatie. 
Echter, de Engelse liturgie en de vertalingen daarvan zul-
len bij wijziging aangepast moeten worden. Het is dan 
zaak om rekening te houden met de zienswijzen in de 
andere kerkprovincies en om een Engelstalige verwoor-
ding te vinden die daaraan recht doet. De ABS gaf daartoe 
een aantal overwegingen. De komende maanden zal 
hieraan verder gewerkt worden. In de Nederlandse kerk-
provincie zal de oude tekst van vóór de drie experimentele 
wijzigingen weer gebruikt worden totdat een uiteindelijke 
nieuwe tekst ingevoerd kan worden.

c In de Dienst van Heling vervangen van ‘Hoort naar de 
woorden van de Apostel Jacobus’ door ‘Hoort naar de woorden 
die God sprak door de Apostel Jacobus’. Hiermee worden de 
woorden meer gebracht naar de tegenwoordige tijd, omdat 
God eeuwig is. Sommigen ervaren hierdoor een toename 
van energie. Omdat dit een inhoudelijke wijziging betreft 
beveelt de ABS aan om dit verder in onze kerkprovincie te 
evalueren en dan het voorstel in Engelse bewoordingen 
opnieuw in te dienen.

3 Een actueel vergaderpunt ging over het houden van 
experimentele diensten.
In de Nederlandse Missie&Visie is sprake van ‘de ontwikke-
ling van aanvullende liturgische vormen die aansluiten bij de 
behoeften van volwassenen en de jeugd in deze tijd’. De ABS 
ondersteunt deze visie. Echter, wanneer er sprake is van 
een alternatief voor de Heilige Mis dan is tevens grote 
zorgvuldigheid geboden. Vitale elementen zijn nodig op-
dat van een consecratie van het misoffer sprake kan zijn.
Een algemeen advies is dat priesters zich zo veel mogelijk 

verdiepen in de betekenis en de symboliek van de Heilige 
Mis en dat zij hun spirituele en energetische capaciteiten 
verder ontwikkelen. De mysteriën van de Heilige Mis 
bevatten een grote kracht wanneer zij samengaan met een 
zuivere intentie. Alle celebranten verdienen de beste 
training en ondersteuning die hen geboden kan worden.

In het verleden zijn er op verschillende manieren liturgi-
sche experimenten uitgevoerd. Canon 83 zegt: ‘Experimen-
tele diensten kunnen van tijd tot tijd voor speciale gelegenheden
of voor privégebruik toegestaan worden door de regionaris.’
De ABS stelt nu een uitbreiding van deze Canon voor. Die 
houdt in dat de ABS een deel van haar tijd besteedt aan het 
uitvoeren en evalueren van experimentele diensten. De 
betreffende regionaris neemt daaraan deel.

Een nieuw liturgisch experiment moet dan voorgesteld 
worden aan de ABS. De eerste uitvoering zal plaatsvinden 
binnen de ABS zelf. De ABS zal haar bevindingen aan de 
initiatiefnemers overbrengen.
Een suggestie daarbij is om een experimentele dienst uit te 
voeren in een neutrale omgeving, zodat de energie kan wor-
den geëvalueerd los van die van een bestaand kerkgebouw.

4 Onderwijs
De verschillende kerkprovincies hanteren elk een eigen 
onderwijsprogramma. Er is behoefte aan een meer ge-
centraliseerd, modulair programma. Het Nederlandse 
programma lijkt het meest uitgebreide en zou daarom als 
uitgangspunt gebruikt kunnen worden. Alle beschikbare 
lesmaterialen binnen de kerkprovincies zullen geïnventa-
riseerd worden.

5 De internationale website zal vernieuwd worden
De hoofdlijnen daarvan werden besproken.

6 Nieuwe voorzitter
Op het einde van de ABS werd bisschop Michael Warnon 
gekozen tot Voorzittend Bisschop, als opvolger van bis-
schop James Zinzow wiens termijn afliep.

De bisschoppen zien terug op drie intensieve dagen van 
vergaderen die veel hebben opgeleverd: concrete resulta-
ten maar ook uitwisseling van zienswijzen met als resul-
taat een nog bredere basis voor de uitbouw van het werk 
van de VKK in de wereld. n

Evert Sundien, Jean-Pierre Kayembe, Michael Warnon, Gert Jan van der Steen, Peter Baaij, James Zinzow, Sten-Bertil Jakobson en Jean-Marc Warnon
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De Internationale Clericale 
 Synode (ICS) van 5–7 juli 2016

Enkele indrukken door de gezamenlijke voorzitters
Kenneth Christensen (Denemarken)

en Frank Kouwe (Nederland)
Kenneth Christensen en Frank Kouwe

1 Over de waarde en betekenis van een ICS als instituut 
binnen de VKK: wat is het en hoe functioneert het?
Kenneth Christensen: Priesters als ik, die uit een land ko-
men waar de kerk erg klein is, hebben nauwelijks de moge-
lijkheid andere priesters te ontmoeten, behalve misschien 
enkelen. De VKK is een internationale gemeenschap en 
daarom is het belangrijk ervaringen te krijgen uit andere 
delen van de wereld. Ik weet zeker dat het voor enkelen 
bijna cruciaal was om aan dit evenement deel te nemen.
Een lokaal twistgesprek zal het grootste deel van zijn kracht
verliezen, als wij ons herinneren dat het doel waarvoor wij
werken, veel groter is dan wij in ons dagelijkse leven denken.
De ICS geeft de priesters een forum parallel met dat van de 
bisschoppen en hun ABS waar wij over kerkzaken kunnen
spreken. Vanzelfsprekend neigen de bisschoppen ertoe iets
conservatiever en voorzichtiger te zijn dan de priesters in de
verschillende zaken. Bij de informele samenkomsten aan
het eind van elke dag wordt aan de bisschoppen een  mogelijk-
heid geboden om een toevoeging te krijgen die zou kunnen 
verschillen van hetgeen waarop zij zelf waren gekomen.

Frank Kouwe: De ICS is een internationaal platform waar 
priesters en diakens elkaar ontmoeten, met elkaar spreken
en ideeën, standpunten en ervaringen uitwisselen op een 
informele manier. Dit platvorm geeft de mogelijkheid om 
met elkaar te zien en te voelen dat onze kerk een interna-
tionale organisatie is. Wij weten dat we verbonden zijn, 
maar om elkaar fysiek te zien en te voelen in een bijeen-
komst is een heel ander iets dan het alleen maar te weten. 
In 1996 bezocht ik de ICS-bijeenkomst (ik geloof dat dit de 
eerste keer was dat er een ICS-bijeenkomst was parallel 
met de ABS (Algemene Bisschoppelijke Synode) in Sydney, 
waar ik een kloof ervoer in ideeën en het denken tussen de 
ICS en de ABS. Ik had dezelfde ervaring dit jaar in Naarden.
In de voorlaatste ABS werd er besloten dat de ICS een advise-
rende rol/functie zou hebben in de onderwerpen op de 
agenda van de ABS. Ik hoop dat de volgende keer dit belang-
rijke besluit nagekomen wordt. 

2 Zaken waarover gesproken werd:
•	Evalueren	van	de	periode	2003–2016.
•	De	toekomst	van	onze	kerk:	wat is nodig om de kerk te 

verlevendigen?
•	Het	vrouwelijk	aspect	van	God.
•	Missie	en	Visie.
•	Een	update	nodig	voor	het	Instituut	van	Studie?
•	Gnostische	Lezingen:	hoe introduceren en promoten we de 

verborgen boodschap?
•	Experimentele	dienst.
•	Herstructureren	van	de	instituten	van	ABS en ICS.
•	 Is	de	naam	Vrij-Katholieke Kerk nog een naam voor de 
toekomst?	(Yes!)

•	Workshop	voor	ICS en ABS	samen:	management	van	
samenwerking.

3 Over de voordelen van deze ICS in Naarden: voor 
henzelf, voor hun werk als priester:
Kenneth Christensen: Na zo’n evenement ben ik altijd voor 
een	langere	tijd	geïnspireerd.	Het	geeft	een	stroom	van	
vreugde om zo veel oude vrienden weer te ontmoeten en 
om nieuwe vrienden te maken. Als priester bestaat ons 
netwerk uit priesters. 
Verder is het deze keer erg interessant om te horen over het 
nieuwe denken	dat	in	Holland	plaats	vindt	over	ceremonieel	
werk en liturgische muziek.
Er gebeuren dingen in de kerk die naar de toekomst wijzen. 
Dit was vooral veelbelovend om te ervaren.

Frank Kouwe: Het	geeft	een	heel	goed	gevoel	andere	pries-
ters en diakens te ontmoeten. Wat ik met fijnste vond was 
dat we in onze ontmoetingen samen van het verleden naar 
de toekomst wandelden. We wisselden ervaringen en idee-
en uit van beiden. Persoonlijk vond ik het overdenken van 
de toekomst van onze kerk zeer waardevol. Ik voelde dat 
het	niet	gemakkelijk	is	om	te	doen.	Maar	we	proberen	het	
tenminste.

4 Over de ervaring van de combinatie van ICS met het 
kerkcongres:
Kenneth Christensen: Inspiratie komt niet alleen uit boe-
ken,	maar	ook	uit	interactie	met	andere	mensen	–	leken
zowel als priesters en bisschoppen. We hebben zo veel 
bijzonder getalenteerde mensen ontmoet die workshops 
gaven gedurende het congres. Voor mij kunnen deze twee 
dingen, ICS	en	congres,	niet	gescheiden	worden.	Het	geeft	
de kerkleden de kans om priesters en bisschoppen te ont-
moeten die zij niet vaak zien. En ook geeft het priesters en 
bisschoppen	wat	extra	tijd	om	na	de	bijeenkomsten	met	
elkaar te praten. Er zijn altijd onderwerpen die men nog 
een keer wil bespreken.

Frank Kouwe: Het	was	een	geweldige	combinatie	om	te	
ontmoeten	en	elkaar	te	leren	kennen	–	geestelijkheid	en 
leken	–	in	de	creatieve	en	open	atmosfeer	van	een	groot	
assortiment van spirituele onderwerpen die ons in work-
shops werden aangeboden.

5 Over de waarde van het deelnemen aan het kerk
congres: als persoon en als priester:
Kenneth Christensen: Als ik een openbare dienst heb in 
mijn parochiekerk zijn er zelden meer dan drie personen 
aanwezig. Dit doet soms de gedachte opkomen dat wij 
allemaal	op	het	verkeerde	pad	zijn.	Maar	als	ik	zo	veel	men-
sen op dit congres zie, dan weet ik weer dat er meer men-
sen zijn ‘daarbuiten’ die zouden kunnen profiteren van de 
kerk. Er is een potentieel. Dit geeft hoop en inspiratie aan 
mijn clericale werk.

Frank Kouwe: De duidelijke ervaring dat ik deel ben van 
iets dat groter is mijn eigen parochie en de Nederlandse 
VKK. Dat is wat het congres mij bracht. n
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Het Internationale Congres 
(9–12 juli 2016): een korte indruk

Spring in het licht van de toekomst!

Het was een heel bijzondere ervaring. Iedere dag startten 
we om 8 uur met de prime, na het ontbijt gevolgd door de H. 
Mis om 10:30 uur in het Engels, Nederlands, Frans of 
Zweeds en de gemeenteleden antwoordden in het Engels 
of in de eigen taal. Dat vormde een heel warme eenheid in 
verscheidenheid.
Er waren ook andere diensten, zoals Vespers, Complete, en 
een Dienst van Heling. Ook werd het H. Lof opgedragen 
(door drie bisschoppen).

In de avond van de eerste dag creëerden we het congres-
lied. Dat lied vormde min of meer de grondslag voor de 
volgende dagen. Het is elke dag gezamenlijk gezongen, 
begeleid door Henry Hagen op gitaar.  
De details hiervan zijn te vinden onderaan deze pagina.
Iedere dag had zijn eigen onderwerp: ontwaken, bewegen, 
verdiepen en transformeren, wat werd uitgewerkt in een 
veelheid van workshops. 

De LCC Centennial Song
Geschreven op 9 juli 2016 door 30 leden van het Internatio-
nale VKK Congres in Naarden. De vier coupletten zijn de
thema’s van elke dag van het Congres: Ontwaken, Bewegen,
Verdiepen en Transformeren.
1
Bells have awoken me
Inner Christ telling me:
Gather from me
Fatherly energy,
So you can grow with me
In love eternity:
Just follow me!

2
Moving is our delight
Towards the Light so bright,
Stirring our soul;
Climbing the mountains high,
Seeing through God’s own eyes;
One with all human kind,
Lover is our goal!

3
We live from inner source,
Silence and quietness,
Creating wave;
Visions arise from depth,
And incarnate in life;
Deeds be transformed in Light;
Let there be peace!

4
Father, Son, Holy Ghost,
How do we transform most?
Be in your heart.
You’ll find your light in there,
Here, now and everywhere,
Gracefully thanking You,
We’ll shine our light!
Amen.

Melodie: Thou, Whose Almighty Words (F. Giardini, 1769)

Bijvoorbeeld: in deze vier infographics, eentje voor elke dag, 
was het dagthema geaccentueerd met woorden, kleuren 
en afbeeldingen. Deze infographics konden elke dag be-
sproken en onderzocht worden. En de dagthema’s konden 
natuurlijk verder uitgewerkt worden in de vele workshops 
van de betreffende dag. 

Ieder moment was er keuze uit vier workshops. Hierdoor 
bleven deze klein genoeg om goed mee te werken en je kon 
heel veel mensen ontmoeten. Gedurende de maaltijden 
was er een andere mogelijkheid om mensen uit andere 
landen of andere kerkgemeentes te ontmoeten. Zowel 
geestelijkheid als leken, of gewoon bij een vriend of vrien-
din te gaan zitten, natuurlijk.
Het doel van dit congres was een ontmoetingsplaats te 
zijn, met gebruik van vormen als de dialoog en bijv. info-
graphic, in plaats van lezingen, met meer de energie in één 
richting vanuit de spreker. Terugkijkend denk ik dat we 
geslaagd zijn in het bereiken van dat doel. n

Wies Kuiper



Wat zijn de uitdagingen voor uw kerken?
Bisschop James: De toegewijde oudere leden zijn over gegaan
naar een Hoger Leven en maar weinig jongeren nemen hun 
plaats in.

Wat is uw wens voor de toekomst van de VKK?
Bisschop James: Dat we doorgaan met het duidelijke voor-
deel dat wij hebben op andere kerken met ingewikkelde, 
moeilijke regels die jonge mensen (en ouderen) niet willen 
accepteren. Jammer genoeg kwijten we ons als kerk niet zo 
goed van onze taak om mensen te laten weten wat we te 
bieden hebben.
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Hoe kwam u in contact met de VKK?
Bisschop James: Als lid van de Theosofische Vereniging 
vanaf 1960, waarin ik ook een aantal jaren voorzitter was 
van de Milwaukee afdeling, bestudeerde ik diepgaand het 
spirituele pad. Het werd me toen duidelijk dat ik, door als 
priester toe te treden tot de Vrij-Katholieke Kerk, op een 
officiële en goed ingeburgerde manier meer zou kunnen 
betekenen voor de mensheid.
Een grote groep theosofen zag ernaar uit een Vrij-Katholie-
ke Kerk in Milwaukee te hebben en stimuleerde mij enthou -
siast toen ik in 1973 een VKK stichtte nadat ik tot priester
gewijd was. Mijn doel was dat er elke zondag een H. Mis zou
zijn in Milwaukee in de nieuwe kerk, gewijd aan Sint Raphaël
en Alle Engelen, een VK kerk. Ik was daar 45 jaar rector toen 
ik uittrad uit de ‘oude kerk’ en mij aansloot bij de progres-
sieve tak van de VKK in 2006. Ik voelde gewoonweg de 
noodzaak om mij aan te sluiten bij een groep die vrouwen 
toestond tot de hogere wijdingen toegelaten te worden.

Wat is uw missie of visie als bisschop? 
Bisschop James: Mijn missie of visie als bisschop is, op dit 
moment, drie succesvolle parochies te ondersteunen. De 
laatste vijf jaar heb ik als voorzittend bisschop van de VKK 
over de gehele wereld de missie gehad om alle regionaris-
sen, en daardoor indirect alle kerken, wereldwijd te onder-
steunen. Ik heb alle verplichtingen die behoren bij het 
functioneren als voorzittend bisschop overgedragen aan 
bischop Michael Warnon tijdens de Algemene Bisschoppe-
lijke Synode die voorafging aan de viering van het 100-jarig 
bestaan van de VKK. Ik ben er trots op dat ik drie vrouwen 
door de hogere wijdingen tot priester heb kunnen brengen. 
Ik ben al vijftien jaar oproeppriester in het Milwaukee 
Memorial ziekenhuis. Ze noemen mij daar ‘de Laatste Hulp 
Priester’, nadat vijf kerken hierop niet konden reageren.

Wil u iets van uw persoonlijk leven delen?
Bisschop James: Om kort te zijn: in mijn huwelijk heb ik 
drie fijne kinderen gekregen. Mijn twee zonen en een 
dochter werden mijn beste vrienden toen ze volwassen 
waren (mijn 28 jaar oude zoon werd in 1997 doodgeschoten 
in één van die zinloze schietpartijen in Florida). 
Als ingenieur en computerwetenschapper heb ik geholpen 
het begeleidingssysteem te bouwen dat de eerste reis naar 
de maan en terug veilig deed verlopen. Ik was een belang-

rijke schakel in het opzetten van op het afstand repareren 
van beeldvormingssystemen in ziekenhuizen, binnen 15 
minuten na een noodoproep, in 50% van de gevallen, in 
plaats van het zenden van een reparateur in een truck naar 
het ziekenhuis, wat een halve dag of zelfs een week kon 
duren bij afgelegen locaties. 
Ook ben ik artiest, olieverf op canvas, ik doe fotografie-
werk voor mijn plaatselijk theater en doe ander werk op 
het gebied van de kunst.

In welk land bent u bisschop? Bent u ook een regionaris?
Bisschop James: Toen ik in 2008 bisschop werd was ik 
ordinarius van het uit 9 staten bestaande midwestelijke 
diocees van de USA en hulpbisschop van het zuidwestelijk 
diocees tot en met vandaag. Als voorzittend bisschop van 
2011 tot 2016 was dat voor de wereldwijde VKK. Vanaf nu 
zal ik functioneren als emeritus voorzittend bisschop.

Wat is de grootte van het land? Inwonertal?
Bisschop James: De USA beslaat 3.718.700 vierkante mijl of 
9.631.420 vierkante km (verdeeld in 50 staten en 1 district). 
De populatie was op 1 juli 2016: 322,69 miljoen.

Wanneer werd de VKK gesticht in dat land? 
Bisschop James: Gevestigd in 1916 in de staat Californië. 
Dat betekent: 100 jaar geleden... Feest!

In welke steden hebt u een kerkgemeente?
Bisschop James: Parochie van Sint Franciscus in Minne-
apolis, Minnesota; de kerk van de H. Sophia in Stockholm, 
Wisconsin en de Sint Rafael-kerk in Tulsa, Oklahoma.

James A. Zinzow
‘Wij bieden mensen de zeven katholieke Sacramenten aan zonder voorwaarden! Wow!’

Tijdens de Eeuwfeestviering was bisschop James Zinzow zelf ook jarig. 
Maar hij werd niet vergeten tijdens de algehele feestelijkheden!

De voorzittend bisschop van de VKK over de gehele wereld: de 
zeer eerwaarde bisschop James A. Zinzow, bisschop emeritus



Wat is uw wens voor de toekomst van de mensheid?
Bisschop James: Dat mensen de volgende vijf gereedschap-
pen leren gebruiken om een betere beschaving te smeden 
in de 21ste eeuw: 1 visie hebben, 2 netwerken, 3 de waar-
heid spreken, 4 leren, 5 liefhebben. 

Heeft de ABS aan uw verwachtingen voldaan?
Bisschop James: Ja, het was een krachtige uitwisseling 
van ideeën, zaken, besluiten, en bovenal de schoonheid 
van visies, netwerken, de waarheid spreken, leren en 
liefhebben! Het was geweldig om quality time te kunnen 
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spenderen met vrienden die ik in geen jaren had gezien!

Heeft het congres aan uw verwachtingen voldaan?
Bisschop James: Ja, dit was een congres waarop gelijkge-
stemde mensen van over de gehele wereld de mogelijkheid 
hebben om samen te eten, te luisteren naar uitstekende 
lezingen, lokale attracties te bezoeken, van elkaar te leren, 
en vooral liefde te voelen stromen, inbegrepen het zingen 
van Happy Birthday en het boeket bloemen! Ik was erg 
gelukkig! n

Peter Baaij

Waardoor ging u deelnemen in de VKK?
Bisschop Peter: Als twaalfjarige ging ik mee met mijn 
ouders en maakte zo deel uit van hun reli-shopping, hun 
pelgrimspad. Mijn pad begon toen ik werd gevraagd mee 
te helpen in het koor als hulp voor de (voor mij) ‘oude 
mannen’. Zo’n moment van toetreden is, achteraf gezien, 
een begiftiging; het in contact komen met wat in jou al is 
‘ingelegd’.

Wat is uw missie en visie als bisschop? 
Wil u iets vertellen uit uw persoonlijk leven?
Bisschop Peter: Dit is een vraag die een beroep doet op 
meerdere ‘lagen’ van mijn bewustzijn en voor het beant-
woorden te breed zou uitpakken... Maar ik ga een poging 
wagen.
Eind maart 2003 had ik in de fase van de intensieve onder-
handelingen met wat wij nu de ‘conservative branch’ van de 
VKK noemen, besloten om te stoppen in de VKK. 
De druk door de inquisitoire behandeling naar het vrijden-
kende Nederland werd voor mij te veel. Innerlijk werd ik 
hierin echter tegengehouden. Medio 2004 werd mij duide-
lijk waarom: de vraag kwam om deel uit te gaan maken 
van het episcopaat.
Na een half jaar van invoelen, overdenken, rijpen, werd het 
mij innerlijk duidelijk dat ik dit moest doen, niet kon 
weerstaan. Ik moest dit gaan doen, niet zozeer van mijzelf. 
Er gebeurt dan veel. Niet alleen voor mij innerlijk, maar 
ook de wereld om mij heen gaf blijk dat dit de keuze was,
echter zonder te weten wat er zich afspeelt; de energetische
wereld was er al lang klaar voor. Voor mij persoonlijk bete-
kende dat ik dit zou gaan doen, maar niet met het voorbeeld
van het inquisitoire.
Voor mij in het algemeen is kerk een instituut dat mensen 
helpt op hun pelgrimsweg. De kerk die zij binnenwandelen 
heeft iets dat hen een bijdrage levert op hun innerlijke reis. 

Voor mij is dat, ook als persoonlijke levensmissie, bijstaan 
in bewust worden en wel in vrijheid. Niets meer dan dat. 
Het innerlijk klankbord op het pad van de pelgrim. Daarbij 
worden wij als kerk geholpen door de zeven inwijdingen 
die wij sacramenten noemen. Hoe bewuster het leven hoe 
meer de Christus in elk mensenhart zich kan openbaren.

Wat is uw wens voor de toekomst van de VKK? 
Wat is uw wens voor de toekomst van de mensheid?
Bisschop Peter: De kerk is voor mij als een instrument. 
De pelgrim die binnentreedt mag dit instrument bespelen. 
Een ingewikkelde opgave tegelijkertijd. We hebben name-
lijk regels die nodig zijn om het geheel te laten functione-
ren, zeg maar het skelet dat het instituut vormgeeft.  
Wat van belang is dat allen die deze kerk vormen zicht 
houden op wat er buiten de kerk gaande is.

Zoals ik in mijn openingswoorden op het congres gezegd 
heb: ‘Het is ondenkbaar dat als het universum uitdijt, de ont-
wikkeling van mensen niet zou uitdijen. In de gedachten van 
anderen misschien een onlogische gedachte, wij, de mensen die 
de Vrij-Katholieke Kerk vormen, zullen met dezelfde onlogica  
of irrationaliteit uitdijen. Deze erkenning maakt dat wij een 
sprong in de toekomst doen als wij op zoek gaan naar het 
waarom, zoals een ware esotericus doet.’
Dit vraagt dat wij naast het meditatieve element dat de 
kerk biedt ook kunnen omgaan met verkenningen en 
onderzoek daarop. Dientengevolge ben ik er sterk van 
overtuigd dat op deze wijze de kerk de mens haar einddoel 
helpt bereiken op de manier zoals het zo bijzonder in de 
Katha Oepanisjad is verwoord: ‘Als de vijf zintuigen tot rust 
gekomen zijn en het denken opgehouden is, als zelfs het intel-
lect zich niet roert, bereikt men de hoogste staat van bewust-
zijn.’ [Katha Oepanisjad VI, 10.]

Overtrof de ABS uw verwachtingen?
Bisschop Peter: In de aanloop is er hard gewerkt aan de 
voorbereiding van de ABS; zowel de organisatie op zich als
ook de voorstellen van verschillende aard: liturgie, ceremo-
nie, missie en visie. Dat wat is voorbereid is behandeld.  
De ene dag was effectiever dan de andere. Zeker één dag 
was er een goede uitwisselingen van inzichten die wij 
verder verwerken in de opnieuw in te dienen, geactuali-
seerde, Nederlandse voorstellen.
Deze ABS is een college waarvan er (nog) één bisschop is die 
deel uitmaakte van de ‘conservative branch’; de andere ABS 
binnen de VKK. 
Daardoor kan er gesteld worden dat er een smalle basis 
episcopale ervaring is. Zoals in elk gezin leer je veel van je 
oudere zus of broer. Dat betekent dat er veel bewustzijn 
nodig is op de uitdaging voor en naar elkaar. n

interview  interview  interview  interview  Kort interview met bisschop  interview  interview  interview  interview
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Evert Sundien

Waardoor ging u deelnemen in de VKK?
Bisschop Evert: Ik liep gewoon ’ns een keer binnen bij een 
dienst.

Wat is uw missie en visie als bisschop? 
Wil u iets vertellen uit uw persoonlijk leven?
Bisschop Evert: Het wijden van geschikte mensen. En een 
‘servus servorum’, een dienaar onder de dienaren, te zijn. 
Ik ben leraar zen-meditatie, chirurg en uroloog.

Opmerking van de redactie: A propos ‘persoonlijk’, de 
auto van bisschop Evert was niet over het hoofd te zien met 
het bisschoppelijk wapen op de portieren en het woord 
ZEN als kentekenplaat.

In welk land bent u bisschop? Bent u ook een regionaris?
Bisschop Evert: Ik ben wijbisschop in Zweden en regionaris
in Denemarken en de Duitstalige landen in Midden-Europa.

Wat ziet u als uitdaging voor de kerk?
Bisschop Evert: Het is een economische uitdaging en de 
uitdaging van een laag ledental.

Wat is uw wens voor de toekomst van de VKK? 
Wat is uw wens voor de toekomst van de mensheid?
Bisschop Evert: Een toenemend aantal leden. Vrede!

Overtrof de ABS uw verwachtingen?
Bisschop Evert: Ja! n

Opmerking van de redactie: bisschop Evert had de vragen 
van de redactie al voor de start van het kerkcongres beant-
woord. Daardoor weten we niet of het kerkcongres zijn ver-
wachtingen ook overtrof. We hopen in ieder geval van wel!

Gert Jan van der Steen

Waardoor ging u deelnemen in de VKK?
Bisschop Gert Jan: Door de sterke energie in onze kerk.

Wat is uw missie en visie als bisschop? 
Bisschop Gert Jan: Het ondersteunen van geestelijkheid 
en leken en de inzichten van de VKK beter toepasbaar 
maken voor de huidige tijd.

Wil u iets vertellen uit uw persoonlijk leven?
Bisschop Gert Jan: Het belang van het persoonlijke 
 verdwijnt...

In welk land bent u bisschop?
Bisschop Gert Jan: Ik ben bisschop in Nederland.

Wat is de grootte van het land? Inwonertal?
Bisschop Gert Jan: Ca. 40.000 km² met 17 miljoen inwoners.

Wanneer werd de VKK gesticht in dat land? 
Bisschop Gert Jan: In 1916. 

In welke plaatsen zijn er kerkgemeentes?
Bisschop Gert Jan: Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Naar-
den, Raalte, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle.

Wat ziet u als uitdaging voor de kerk?
Bisschop Gert Jan: De uitdaging, zoals ik die zie, is een 
baken van licht te zijn voor diegenen die dat zoeken.

Wat is uw wens voor de toekomst van de VKK? 
Bisschop Gert Jan: Dat we trouw blijven aan onszelf. 

Wat is uw wens voor de toekomst van de mensheid?
Bisschop Gert Jan: Dat we de hemel op aarde mogen 
brengen.

Overtrof de ABS uw verwachtingen?
Bisschop Gert Jan: De ABS sloot aan bij mijn verwachtin-
gen. De ABS laat zaken zo veel als mogelijk is bij de kerk-
provincies. De zaken die de ABS betreffen werden bespro-
ken op een gepaste en beknopte wijze.

Overtrof het congres uw verwachtingen?
Bisschop Gert Jan: Het was geweldig om zo veel verschil-
lende mensen te ontmoeten uit allerlei landen van onze 
kerk en om gezamenlijk de diensten te vieren. 
De meeste workshops richtten zich op persoonlijke ont-
wikkeling. 
Dus op één of andere manier miste ik een uitwisseling van 
ideeën over de toekomst van onze kerk en het functione-
ren in de wereld. n

interview Kort interview met bisschop interview interview Kort interview met bisschop interview
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Sten-Bertil Jakobson

Waardoor ging u deelnemen in de VKK?
Bisschop Sten-Bertil: Door de combinatie van de vrijheid 
van denken en de nauwgezet uitgevoerde en betekenis-
volle ceremoniële diensten.

Wat is uw missie en visie als bisschop? 
Bisschop Sten-Bertil: Mensen spirituele en geestelijke 
leiding en begeleiding te geven voor hun leven.

Wilt u iets vertellen uit uw persoonlijk leven?
Bisschop Sten-Bertil: Mijn leven is er om mensen spiri-
tuele en geestelijke leiding en begeleiding te geven voor 
hun leven.

In welk land bent u bisschop?
Bisschop Sten-Bertil: Bisschop in Zweden. 

Bent u ook een regionaris?
Bisschop Sten-Bertil: Ja, ik ben regionaris van Zweden.

Wat is de grootte van het land?
Bisschop Sten-Bertil: De grootte van Zweden is 450.295 
km².

Wat is het inwonertal het land?
Bisschop Sten-Bertil: Het inwonertal van Zweden is bijna 
10 miljoen.

Wanneer werd de VKK gesticht in Zweden? 
Bisschop Sten-Bertil: In 1925 gesticht.

In welke plaatsen zijn er kerkgemeentes?
Bisschop Sten-Bertil: We hebben kerkgemeentes in 
 Stockholm, Uppsala en Västerås.

Wat is de uitdaging voor de kerk in Zweden?
Bisschop Sten-Bertil: De uitdaging voor de kerk is het 
vergroten van het aantal actieve leden.

Wat is uw wens voor de toekomst van de VKK? 
Bisschop Sten-Bertil: Voor de toekomst van de VKK: meer 
kerkgemeentes en meer leden.

Wat is uw wens voor de toekomst van de mensheid?
Bisschop Sten-Bertil: Voor de toekomst van de mensheid: 
dat meer mensen voorzichtiger zijn met het milieu en hun 
omgeving, zowel het aardse als het geestelijke.

Overtrof de ABS uw verwachtingen?
Bisschop Sten-Bertil: Jazeker, mijn verwachtingen zijn 
geheel vervuld. n

interview Kort interview met bisschop interview nieuws  nieuws  Nieuwsbericht  nieuws  nieuws
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Onze nieuwe
voorzittend bisschop

Our new
Presiding Bishop

Since the 10th of July 2016, the Liberal Catholic Church 
has a new Presiding Bishop.
Our new Presiding Bishop is bishop Michael Warnon  
from the United States. He was chosen unanimously.
The Presiding Bishop is chairman of the General 
Episcopal Synod, the college of all the bishops of the 
Liberal Catholic Church.

Sinds 10 juli 2016 heeft onze Vrij-Katholieke Kerk wereld-
wijd een nieuwe voorzittend bisschop.
Het is bisschop Michael Warnon uit de Verenigde Staten; 
hij is met algemene stemmen gekozen.
De voorzittend bisschop is, zoals de naam al zegt, de 
voorzitter van de Algemene Bisschoppelijke Synode, het
college van alle bisschoppen van onze Vrij-Katholieke 
Kerk.
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Dagtocht vrijdag 8 juli 2016
Een cultureel uitstapje tussen de ABS/ICS en het kerkcongres

Een dagtocht voor onze (buitenlandse) gasten langs verschillende Nederlandse bezienswaardigheden

De Groene Kathedraal bij Almere
De Groene Kathedraal ligt in de buurt van Almere, en is een 
artistieke aanplant van Italiaanse populieren die de groot-
te en de vorm nabootsen van de Nôtre Dame-kathedraal in 
Reims, Frankrijk. De groene kathedraal is 150 m. lang en 
75 m. breed, en de volwassen populieren zullen een hoogte 
van ongeveer 30 meter bereiken.
Het werk is in 1987 geplant door Marinus Boezem (1934)  
in de Flevopolder. De landschapskunst staat in de polder.  
178 Bomen werden op een verhoging van een halve meter 
aangeplant. In de jaren daarop werden sommige bomen 
vervangen vanwege schade door herten, en met stenen 
werden de kruisribben en steunberen van de kathedraal 
aangegeven. 
Nu, met volwassen bomen, is de kathedraal een locatie 
voor bruiloften, uitvaarten, vergaderingen en religieuze 
diensten van allerlei gezindten.
Vlakbij is een plek vrijgemaakt in een jong beukenbos in 
de vorm van dezelfde kathedraal. Boezem’s idee is dat 
wanneer de met populieren geplante kathedraal sterft, de 
beukenbomen in de ruimte die nu leeg is door hun groei 

hebben gevuld en zo de kerk opnieuw vormen waardoor 
een cyclische ontwikkeling van groei, afnemen en groei 
ontstaat.

Het Muiderslot
Het Muiderslot is een Nederlands kasteel aan de monding 
van de Vecht, zo’n 15 km zuidwestelijk van Amsterdam, 
waar de Vecht in de voormalige Zuiderzee uitmondt. Het is 
één van de bekendste kastelen van Nederland en heeft als 
decor gediend voor diverse TV-series die zich afspeelden in 
de middeleeuwen.
De geschiedenis van het Muiderslot begint bij graaf Floris V
die een stenen kasteel bouwde aan de monding van de 
rivier in 1280, toen hij heerschappij kreeg over een gebied 
dat eerder bij het aartsbisdom Utrecht hoorde. De Vecht 
was een handelsroute naar Utrecht, één van de belangrijk-
ste handelssteden van die tijd. Het kasteel werd gebruikt 
om te zorgen dat handelaren tol betaalden.

Het is een relatief klein kasteel, nl. 32 bij 35 m, met stenen 
muren van meer dan 1,5 m dik. Een slotgracht omringt het 
kasteel.
In 1297 werd het kasteel veroverd door Willem van Meche-
len, aartsbischop van Utrecht. En in 1340 werd het met de 
grond gelijkgemaakt. Honderd jaar later (ca. 1370–1386) 
werd het herbouwd door Albert I, hertog van Beieren, toen 
ook graaf van Holland en Zeeland.
De volgende beroemde eigenaar was P.C. Hooft (1581–1647) 
in de zestiende eeuw, een beroemd schrijver, dichter en
historicus, die de taken van drost en deurwaarder waarnam
voor het Gooi. Gedurende 39 jaar bracht hij er de zomers 
door en nodigde vrienden, geleerden, dichters en schilders 
uit zoals Vondel, Huygens, Bredero en Maria Tesselschade 
Visser. Deze groep werd bekend als de Muiderkring.
Einde achttiende eeuw was het kasteel eerst een gevange-
nis, waarna het verlaten en verwaarloosd werd. Het werd 
noodzakelijk geacht om het in de verkoop te zetten in 1825, 
om afgebroken te worden.



Ingrijpen door koning Willem I verhinderde dit. Het duur-
de nog 70 jaar voordat er genoeg geld was om het kasteel te 
restaureren.
Het Muiderslot is nu een museum. Het interieur, de kamers
en keukens zijn gerestaureerd in de stijl van de zeventiende
eeuw en verschillende kamers tonen een mooie collectie 
aan wapens en schilden.

Het Comenius Museum in Naarden
Jan Amos Comenius (1592–1670) was een Tsjechisch filo-
soof, pedagoog en theoloog uit het markgraafschap van 
Moravië. Hij was laatste bisschop van de Eenheid van de 
Broeders en werd een religieus vluchteling en één van de 
eerste voorvechters voor algemeen onderwijs, een concept 
dat hij uitwerkte in zijn boek Didactica Magna.

Hij wordt beschouwd als de grondlegger van het moderne 
onderwijs. Comenius was een vernieuwer die als eerste 
begon met tekstboeken met plaatjes, in de landstaal in 
plaats van in het Latijn. Hij paste effectieve methoden toe, 
gebaseerd op een natuurlijke gefaseerde ontwikkeling van
eenvoudige naar meer abstractere begrippen en concepten.

Comenius was voorstander van levenslang leren en het 
aanleren van logisch denken in plaats van alleen maar uit 
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Paula-Willemijn: Wat kun je vertellen over jouw stijl van 
koken? Wat maakte het zo lekker?
Ilse vertelt: Mijn stijl van koken is vegetarisch en een 
combinatie van antroposofische voeding en ayurvedische 
voeding. Ik ben een vegetarische kok omdat ik zelf sowieso 
al niet veel behoefte heb aan vlees en het eigenlijk lastig 
vind om vlees goed klaar te maken. Je kunt ook zo goed 
zonder! Daarnaast is de laatste tijd mijn weerstand gegroeid
tegen de vleesproductie. Er ontstaat zo veel dierenleed 
door hoe respectloos wij met dieren omgaan.
En met vegetarische voeding is zo veel meer mogelijk! De 
hele maaltijd samen is het hoofdgerecht!

Paula-Willemijn: Wat betekent het dat je antroposofische 
voeding met ayurvedische voeding combineert?
Ilse: Als eerste vind ik het belangrijk dat voeding lekker en 
gezond is. Voeding geeft je energie. Voeding houd je in 
leven. Voeding is leven. Ik vind het belangrijk dat je jezelf, 
en dus ook wat je eet, met respect behandelt. Je eet zo 
anders als je beseft dat je iets van de aarde krijgt.
In de ayurvedische leer staat respect voor de omgeving 
heel centraal. Weten en beseffen dat je deel uitmaakt van 
het grotere geheel. Weten en beseffen dat je gesteund 
wordt door het grotere geheel.
Als je kijkt naar ayurvedische voeding dan wordt er ge-
kookt met een tweedeling: aardgroenten en luchtgroenten. 
Aardgroenten zijn alle groenten die in de aarde groeien, 
bijvoorbeeld wortels en knollen. Luchtgroenten groeien 
bovengronds en omvatten dus ook heel veel vruchten en 
zaden.
Voor onze voeding is het belangrijk van beide soorten 
groenten gebruik te maken, omdat ze samen, aardgroenten 
en luchtgroenten, de verbinding tussen aarde en kosmos 
vertegenwoordigen. Als we ze allebei eten helpt het ons om 
zelf ook deze verbinding te maken.

In de ayurveda worden alle verschijningsvormen ingedeeld
naar dosha’s: vata staat voor beweeglijkheid en vluchtig-
heid, kapha staat voor stevigheid en standvastigheid en 
pitta staat voor vuur, energie en verandering. Dat betekent 
dat je met je voeding hierin kunt sturen en ondersteunen. 
En omdat we altijd van elke dosha iets in ons hebben, is het 

De inwendige mens goed verzorgd
Interview met ‘kok op locatie’ Ilse Bonder

Ilse Bonder verzorgde alle maaltijden tijdens de GES/ICS en tijdens het Congres in Naarden. Als kok
op locatie kookt zij op locatie, alles vers, alles vers bereid. Van dat resultaat hebben we dagenlang 
kunnen genieten. Wat maakt deze maaltijden zo bijzonder? Eindredacteur Paula-Willemijn van Rooijen 
besloot het na te vragen.

Paula-Willemijn van Rooijen

Freelance kok Ilse Bonder, vol culinaire dynamiek in de ITC-keuken...

het hoofd leren. Hij kwam met plannen voor gelijke kan-
sen voor kinderen uit arme gezinnen en hij opende de deur 
voor het onderwijs aan vrouwen. Ja, hij maakte les geven 
geschikt voor iedereen en praktisch.
Naast Bohemen leefde en werkte hij in andere gebieden 
van het Heilige Romeinse Rijk, en ook in andere landen 
zoals Zweden, het Pools-Litouws Gemenebest, Trans-
sylvanië, Nederland en Hongarije. n
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belangrijk ook altijd van elk iets in ons voedsel aanwezig te 
laten zijn. Dat betekent dat we elke smaak in ons voedsel 
aanwezig laten zijn omdat zij die dosha’s vertegenwoordi-
gen. Dus in elke maaltijd altijd zoet, zout, zuur, bitter, 
scherp en wrang.

In de antroposofische voeding wordt er gewerkt met de 
mens in een driedeling: hoofd, ledematen en romp. Alle 
drie de delen horen in elke maaltijd te worden gevoed.  
En als je kijkt naar de voeding dan krijg je een plaatje dat 
omgekeerd op de mens wordt gelegd. Namelijk zo: wortels 
en knollen voeden het hoofd. Het hoofd staat voor voelen 
waar je bent, je positie bepalen, gebruiken wat je nodig 
hebt, checken of je op koers ligt, waar ben je op je eigen 
pad, e.d. En de wortels van de plant doen hetzelfde in de 
aarde. Hebben ze voldoende voeding, is de plaats goed, kan 
ze zichzelf volledig ontplooien of moet ze zich aanpassen 
aan tekorten.
Ledematen staan voor de verbinding tussen de aarde en de 
kosmos. Als mens zoeken we altijd het licht. Ledematen 
staan voor beweging, het meebewegen met wat er gebeurt, 
het omhoog groeien. Voeding met blad- en stengeldelen 
ondersteunen hier onze rechtopstaande gang in de wereld.
De romp staat voor de voortplanting en regeneratie, die 
wordt gevoed met de voortplantingorganen van planten: 
de vruchten en de zaden.
De antroposofie heeft aandacht voor de samenhang van de 
bestanddelen, veel aandacht voor de relatie met de omge-
ving en stelt: dat wat jou voedt moet zelf goed gevoed zijn.

Centraal staat bij antroposofische voeding: je ontwikkelt je 
aan je voeding. En centraal staat bij ayurvedische voeding: 
je voedt je met je voeding. Dat komt bijvoorbeeld ook naar
voren door de nadruk op respect, vriendelijkheid, mildheid 
in het hier en nu.

Paula-Willemijn: Hoe kwam je hiertoe?
Ilse: Ooit was ik heel erg ziek en na best wel wat verbete-
ring was het steeds alsof ik niet boven een bepaalde drem-
pel uitkwam. Ik ging op een gegeven moment aan de slag 
met voeding, daar had ik bet goede verhalen over gehoord. 
En ik ging vervolgens aan het werk met een orthomolecu-
lair arts, die me een eliminatie–provocatiedieet voorschreef. 
Toen merkte ik hoeveel invloed voeding had. Niet alleen 
fysiek maar zeker ook mentaal. Daar wilde ik meer over 
weten. Toen ben ik de opleiding tot natuurvoedingskun-
dige gaan volgen op de Kraaybeekerhof in Driebergen. 
De basis was antroposofische voeding. En daarnaast leerde 
ik over andere invloeden, zoals de ayurvedische leer. En 
tijdens de opleiding vond ik het: ik ga koken! Ik word geen
diëtiste, ik word kok! Op de Groene Kookacademie in Utrecht 
ben ik opgeleid tot kok.
Ik gebruik de Vegachecklist* ontwikkeld door Marion 
Pluimes en kook altijd combinaties en ik gebruik heel veel 
kruiden. Kruiden horen zo’n 5 % van je maaltijd te zijn.  

Je kan zeggen dat de groenten je basis verzorgen met kool-
hydraten, eiwitten en vetten, en dat de kruiden zorgen voor 
de mineralenkant met hun concentraties aan vitamines en 
zonnekracht.
De eerste keer dat ik ging koken was voor een yogaschool en 
ik vroeg: Willen jullie dat ik ayurvedisch kook? Het antwoord:
Nou! Als dat zou kunnen! 
Ik ben me zelfstandig meer hierin gaan verdiepen en gaan-
dedeweg is het echt ‘mijn’ mix geworden tussen antroposo-
fische voeding en ayurvedische voeding.
En eigenlijk is mijn vak onwijs leuk! Het is een ontdekkings -
reis die nooit ophoudt!

Paula-Willemijn: Heb je misschien een voorbeeld van hoe 
je een maaltijd samenstelt?
Ilse: Ja, dat heb ik wel. Een voorbeeld van het samenstellen 
van de drie plantdelen doe je bijvoorbeeld zo:
•	als	stengeldeel:	bijvoorbeeld	een	ui;
•	 voor	het	wortel-	of	knolbestanddeel:	bijvoorbeeld	aard-
appel	(die	telt	bij	mij	dus	als	groente),	of	peen	of	raapjes;

•	 voor	het	blad:	bijvoorbeeld	groene	bladsla,	of	bieslook	of	
peterselie, of andijvie (nu verkrijgbaar), of witlof (wordt 
verkrijgbaar);

•	 en	als	zaadvruchten	hierbij	bijvoorbeeld	karwij,	of	komijn,
 of koriander.
Dit is de essentie van de opbouw. Als je deze driegeleding 
gebruikt is het eigenlijk altijd lekker! Het is zo belangrijk: 
voeding is geen vulling!

Paula-Willemijn: Dank je wel voor je mooie verhaal! 
Is er nog iets dat je wilt vertellen? Of toevoegen?
Ilse: Het is zo mooi, zo’n oeroude leer als bijvoorbeeld de 
ayurveda. Zo’n oeroude leer is zo’n goede basis om op terug 
te vallen als je het even niet meer weet.
O ja, ik geef ook workshops en ik geef ook workshops aan 
basisschoolkinderen. Ik ben een kok op locatie. Dat bete-
kent dat ik op locatie alle maaltijden kan bereiden, zoals ik 
in Naarden deed. En dat doe ik in heel Nederland.

Paula-Willemijn: Hoe kunnen mensen je bereiken?
Ilse: Ik ben het beste te bereiken via de e-mail van Lekker 
voor elkaar: lekkervoorelkaar@gmail.com . Bellen kan ook:
0651–633 270. Ilse Bonder, natuurvoedingskundige en kok.    n

De vegachecklist is te bestellen via: www.vegachecklist.nl.

Paula-Willemijn van Rooijen
Paula-Willemijn van Rooijen (1963) is 
zingevingstherapeut, auteur van  
‘Vragen om de dood’ (2010), diaken in de 
Vrij-Katholieke Kerk, elektronicus, 
spreker van hondentaal, culinair thuis-
chef, kunstenares, en onophoudelijk 
mateloos gefascineerd door de grond-
slagen van dit universum.
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Al geruime tijd geleden vroeg ik mij af waarom er in de Bijbel zo vaak het getal 40 werd gebruikt. 
Goed, je kunt zeggen: het is 10 x 4, het getal dat de gebondenheid met de stof aangeeft (4) en het
is het getal van de compleetheid (10). Maar het waren te veel dingen, die mij deden vermoeden 
dat er meer aan de hand was.

Wies Kuiper

Het getal 40
Mozes verbleef bijvoorbeeld 40 dagen op de berg voordat 
hij met de stenen tafelen naar beneden kwam. Het volk 
van Israël dwaalde 40 jaar door de woestijn voor zij het 
Beloofde Land konden binnengaan. Jezus vastte 40 dagen, 
waarna de duivel hem meenam naar ‘de tinnen van de 
Tempel’ en op de proef stelde. In 1 Koningen 19:8 lees je dat 
Elia 40 dagen en 40 nachten liep.
Wij, nu in onze tijd, hebben een 40-daagse vastentijd en 
ook een periode van 40 dagen voorbereiding voor Kerst-
mis, de Advent.
En dan zijn er mogelijk nog meer dingen die met dit getal 
verband houden. Zo las ik bijvoorbeeld in Kronieken, waar 
ik min of meer per ongeluk in terecht kwam: David regeer-
de 40 jaar [1 Kronieken 29:27] en hij werd tot koning gekroond 
op zijn 40ste, en ook zijn zoon Salomo regeerde precies 40 jaar 
[1 Koningen 11:42].
David wilde tijdens zijn regeerperiode een Tempel bouwen, 
een ‘huis der rust voor de Ark van het Verbond en een voetbank 
voor onze God’ [1 Kronieken 28:2]. ‘Maar de Heer heeft laten 

weten dat ik [David] te veel oorlog gevoerd had en bloed aan 
mijn handen heb, en daarom zal mijn zoon Salomo deze taak 
uitvoeren’ [1 Kronieken 28:3]. Maar David had al wel de 
voorbereidende werkzaamheden verricht.
Dat deed mij denken aan Mozes, die wel de Israëlieten  
40 jaar door de woestijn uit Egypte had geleid maar het 
Beloofde Land alleen vanuit de verte mocht zien liggen.
Als je je maar lang genoeg dingen blijft afvragen, dan kan 
het gebeuren dat je op een bepaalde manier op een spoor 
wordt gezet. En zo gebeurde dat ook bij mij, hoewel ik het 
eerst nog helemaal niet door had en het is ook een hele 
omweg gebleken.

In oude tijden werd het leven grotendeels bepaald door de 
astrologie. Wij vinden dat nog terug in het verhaal van de 
Koningen die het kind Jezus als de nieuwe koning wilden 
gaan bezoeken. In het oosten, bijv. in India, worden nog 
steeds huwelijken astrologisch geregeld.  
Bij ons, waar door de lichtvervuiling het zicht op een 
mooie sterrenhemel helaas bijna nergens meer mogelijk is 
en het lijkt of we de vermogens die daarin liggen volkomen 
kwijt zijn geraakt, is dat niet het eerste waar je aan denkt.

Het vrouwelijk aangezicht 
van God aan de hemel

Een grote, heldere Venus aan de 
ochtendhemel boven het terrein 

van het Paranal-observatorium in 
Chili; laag daaronder staat de 

wassende maan, nog net te zien 
boven het Andes-gebergte

Alle planeten van het zonnestelsel op een rij, weergegeven in correcte  onderlinge grootteverhoudingen



De Fibonacci-spiraal is duidelijk zichtbaar in het hart van een 
zonnebloem en in een doorgesneden Nautilus-schelp

De vier lengtes in dit symbool (aangegeven met verschillende 
kleuren) verhouden zich tot elkaar als de Gulden Snede.
Bron: Jamie Michelle op de Engelstalige Wikipedia-site
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Echter, het planetenstelsel heeft namen van Romeinse 
goden: Mercurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Pluto en ook 
van één godin, nl. Venus. En Venus staat centraal in dit 
verhaal.

De planeet Venus
Venus is de Romeinse naam van godinnen die in het oude 
Palestina en omringende landen werden aangeduid als: 
Ashtoreth, of Istar of Astarte, of als Isis in Egypte. Zij is de 
enige godin aan de hemel, maar wel een belangrijke.  
Venus is, evenals Mercurius, een zogenaamde ‘binnen-
planeet’ dat betekent dat haar omloopbaan om de zon 
dichter bij de zon ligt dan die van de Aarde. Haar omloop-
tijd om de zon is 243 dagen, dus zo’n 120 dagen korter dan 
de Aarde. Omdat Venus sneller om de zon loopt dan de 
Aarde verschuift zij vanaf de Aarde gezien elke dag een 
stukje. We zien Venus (en ook Mercurius) ook altijd dicht-
bij de zon.
Je kunt haar zien als een heldere ster, hoewel zij geen ster 
is, vlak na zonsondergang in de buurt van die ondergang, 
maar soms ook vlak voor zonsopkomst als een helder punt 
in de buurt waar de zonsopkomst te verwachten is.  
Zij wordt dan ook wel ‘morgenster’ of ‘avondster’ genoemd.

Een planeet heeft geen eigen licht, maar je kunt deze zien 
doordat ze in het licht gezet wordt door de zon. Sterren heb-
ben wel een eigen licht, zoals onze zon. Hun licht twinkelt 
terwijl dat van de planeten meer een ‘statisch’ licht is. 

Venus’ baan is een vijfpuntige ster
Als je de baan die Venus beschrijft, gezien vanaf de Aarde, 
goed zou volgen dan zie je dat die baan een perfecte vijf-
puntige ster om de zon beschrijft, en dat zij elke acht jaar 
weer terugkeert op hetzelfde punt aan de hemel, maar de 
sterren op de achtergrond zijn dan niet dezelfde.  
In de astronomie zegt men dan dat Venus elke acht jaar 
eenvijfde deel in haar baan in de zodiak of dierenriem 
loopt. Dat betekent dat Venus na 40 jaar een volledige 
omgang door de dierenriem heeft gemaakt en een volle-
dige vijfpuntige ster heeft beschreven rond de zon.
Die tijdberekening is zÓ precies dat je hem als klok zou kun-
nen gebruiken. Let wel op: dit is zo gezien vanaf de Aarde. 
Op zich beschrijft Venus, net als alle andere planeten een 
cirkel om de zon.
In de oudheid was dit fenomeen bekend bij alle volkeren. 
Het Goddelijk Vrouwelijke toonde zich aan de mens op 
deze manier. Niet alleen toen, maar ook nu nog steeds. En 
het getal 40 komt hier vandaan. Het is daarom dat 40 het 
getal van de compleetheid genoemd wordt.

De Gulden Snede
De vijfpuntige stel is het teken van opperste schoonheid en 
harmonie. De verhoudingen vind je terug in de ‘Gulden 
Snede’. Als je een lijn AB verdeelt door er een punt C in te 

plaatsen en de verhoudingen zijn dan zo dat AC : BC is als 
BC : AB (AC + CB). Of, meer begrijpelijk: als je een lijn ver-
deelt zodat de verhouding van het kleinste stuk tot het 
grootste stuk hetzelfde is als van het grootste stuk tot het 
geheel, dan is die verdeling gemaakt volgens de Gulden 
Snede. Deze verhoudingen zie je overal om je heen in de 
natuur.  

Deze verhoudingen worden als harmonisch beschouwd. 
Ook in onze kerk is de vijfpuntige ster duidelijk aanwezig. 
Er wordt ook wel gezegd dat het pentagram het symbool is 
van de mens die zijn kosmische opdracht verstaat.
Het woord ‘kwintessens’, de essentie van de kwint, de vijf, 
betekent nog steeds: de kern, het beste van iets; soms ook: 
het naar een hoger plan brengen van de vier. 

Om de Gulden Snede in het pentagram, de vijfpuntige ster, 
te vinden moet je hem eerst tekenen. Bijvoorbeeld door 
een cirkel te tekenen, dan de 360 graden te delen door 5 
[dat is 72] en dan met een gradenboog op die cirkel de vijf 
punten aan te geven. Hierdoor kunt u die correct tekenen. 
(Er is een meer wiskundige manier, maar zo gaat het ook). 
Als u de lijnen door de cirkel heen doortekent dan ziet u 
binnen de ster een vijfhoek ontstaan en 5 kleine gelijkbeni-
ge driehoeken. De lengte van de gelijke stukken verhouden
zich tot de basis van die driehoek als die van de Gulden 
Snede, ook wel genoemd de Goddelijke Verhouding. 

Deze verhoudingen liggen dicht bij de getallenreeks van 
Fibonacci: 1-2-3-5-8-13-21-34-55-89 enzovoorts. Steeds is het 
volgende getal de som is van de laatste twee getallen. In  
de natuur en in de kunst, architectuur, muziek en beeld-



De Tempel van Herodes met de bronzen zuilen Boaz en Jachin

Boaz > < Jachin
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houwkunst, worden deze verhoudingen al vanaf heel oude 
tijden en in verschillende culturen nog steeds gebruikt.
In de natuur kun je deze verhoudingen overal terugvinden 
in de vorming van alle levensvormen, in verhoudingen 
van alle onderdelen, zowel van mineralen, planten, dieren 
als mensen.

Eenmaal in de 480 jaar: de Shekinah
Het in de verhouding van de Gulden Snede gevormde 
pentagram of vijfpuntige ster was niet de enige uiting van 
het Goddelijk Vrouwelijke aan de hemel. Eénmaal in de 
480 jaar, dus nadat er 12 cycli van 40 jaar doorlopen zijn, 
verschijnt de Shekinah zichtbaar aan de hemel. 
Deze Shekinah ontstaat als de planeten Venus en Mercuri-
us in conjunctie staan, dat betekent dat ze vanaf de Aarde 
gezien samenvallen en één groot, zeer helder lichtpunt 
vormen aan de hemel.

Wat is de Shekinah?
Je kunt dat omschrijven als de aanwezigheid van de God-
delijke tegenwoordigheid in zijn kosmische glorie.  
Of, zoals in de Ganesha (occulte woordentolk) wordt be-
schreven: de Goddelijke tegenwoordigheid, de sluier over 
het onbekende, de Moederruimte, aditi en akasha; de 
Almoeder.

De verschijningen van de Shekinah waren hoogtepunten in 
de Joodse geschiedenis. Momenten die men van tevoren 
kon berekenen. Salomo begon de bouw van de Tempel 
bijvoorbeeld in het vierde jaar van zijn regering, omdat dat 
het jaar van de verschijning van de Shekinah was, en hij 
begon precies op de ochtend van die dag. Dat was dan 
volgens anderen weer 1440 jaar, dus 3 x 480, nadat Noach 
met zijn ark op het droge kwam. Na 480 jaar in Egyptische 
ballingschap te hebben doorgebracht kwam Mozes ze 
daarvan weggeleiden.
In de beleving van die tijden was de Shekinah groter dan 
Jahweh of Ashtoreth of welke god dan ook. De krachten van 
de God en de Godin smolten samen, als een Goddelijk 
huwelijk, en de mensheid was daarbij betrokken. Dat 
moeten geweldige momenten geweest zijn.

De Tempel was ook zo gebouwd dat het licht van Venus op 
een astronomisch belangrijk moment door openingen 
naar binnen viel en diep de Aarde werd binnengeleid.
De twee vrijstaande versierde bronzen zuilen die voor de

Tempel staan, en de namen droegen Boaz en Jachin, werden
zodanig geplaatst dat zij de markering voor de uiterste
zonnestilstandspunten waren. 
Hierdoor was de Tempel zowel een zonne- als een Venusklok.
En al deze zaken houden verband met de 40.  n

De gulden snede, ook wel de verdeling in uiterste en middelste reden
genaamd, is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een 
speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van
de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich 
verhoudt tot het grootste. Geven we het grootste deel aan met a en 
het kleinste deel met b, dan is de verhouding van beide zo dat 
a : b = (a+b) : a.
De bedoelde verhouding a/b wordt het gulden getal genoemd en 
aangeduid met de Griekse letter φ (phi); zoals hieronder aangetoond
wordt, geldt: 

Hoewel de wiskundige eigenschappen van de gulden snede al in de 
oudheid werden bestudeerd, dateert de term ‘gulden snede’ pas uit
de jaren 30 van de 19e eeuw.

φ = ———— ≈ 1,618
1 + √5

2

Gulden snede (Wikipedia)

Constructie met passer en liniaal  [bewerken]
De eenvoudigste constructie van de gulden snede gaat als volgt (zie
afbeelding): A

1

B E 2 C

D √5

zodat: BE = 2 – (√5 – 1) = 3 – √5.

• Teken een rechthoekige driehoek ABC met de rechthoekszijden  
 AB van lengte 1 en BC van lengte 2. De hypotenusa AC heeft dan  
 de lengte √5.
• Cirkel vanuit A het punt B om naar het punt D op de hypotenusa.
•  Cirkel vanuit C het punt D om naar het punt E op BC.
Nu is EC = DC = √5 – 1,

——  =  ——

Daaruit volgt: BE x BC = 6 – 2√5 = EC2;
dus:

met andere woorden: de zijde BC is verdeeld volgens de gulden snede.

 BE
 EC

 EC
 BC
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The International Clerical  Synod 
(ICS) July 5–7, 2016

Some impressions by the Joint Chairmen:
Kenneth Christensen (Denmark) and

Frank Kouwe (The Netherlands)
Kenneth Christensen and Frank Kouwe

1 On the value and significance worth of an ICS as an 
institution within the lCC: What is it and its function?
Kenneth Christensen: Priests like me, who come from a 
country where the church is very small, rarely have a 
opportunity to meet other priests, except maybe for a few 
others. The lCC is an international community and it is 
therefore important to get impressions from other parts of 
the world. I positively know that for some it has almost 
been crucial to take part in this event.
A local dispute will lose much of its power, when we are 
recalled that the cause we are working for is much larger 
than we think of in our everyday lives.
The ICS also gives the priests a forum parallel to the bishops’
geS where we can discuss church affairs. Naturally enough,
the bishops tend to be somewhat more conservative and 
careful than the priests on various issues. 
At the informal sharing which takes place at the end of the 
day, the bishops are therefore given an opportunity to get 
an input which might differ from what they have come up 
with for themselves.

Frank Kouwe: The ICS is an international platform where 
priests and deacons meet each other, communicate and 
exchange ideas, opinions and experiences in an informal 
way. This platform gives one the opportunity to see and 
feel face to face that our church is an international organi-
sation. We know that we are linked, but to see and to feel it 
in meeting each other physically is completely different 
from just knowing. In 1996 I attended the ICS-meeting (I 
think it was the first time that there was a ICS-meeting 
parallel to the geS) in Sydney, where I experienced quite a 
gap in ideas and thinking between the ICS en de geS. I had 
the same experience this time in Naarden.
In the geS before last, it was decided that the ICS should 
have an advisory role/function in the subjects on the 
agenda of the geS. I hope that the next time this important 
decision will be implemented. 

2 Items discussed:
•	Evaluating	the	period	2003–2016.
•	The	future	of	our	church:	What is needed to enliven the 

church?
•	The	female	aspect	of	God.
•	Mission	and	Vision.
•	An	update	required	of	the	Institute	of	Study?
•	Gnostic	Gospels:	How to introduce and to promote the 

hidden message?
•	Experimental	Service.
•	Restructuring	the	institutions	geS and ICS.
•	 Is	the	name	Liberal Catholic Church still the name for the 
future?	(Yes!)

•	Workshop	for	ICS and geS	samen:	Management	of	
Co-operation (on Day Two a daypart).

3 On the benefits of this ICS in Naarden: For themselves, 
for their work as a priest:
Kenneth Christensen: After such an event I am always 
very inspired for a long time. It gives a rush of joy to meet 
so many old friends, and get new friends. As priests, our 
network is other priests.
Furthermore it has this time been very interesting to hear 
about the new-thinking which takes place in Holland in 
terms of the ceremonial work and liturgical music.
There are things happening in the church which points 
towards the future. This was in particular promising to 
experience. 

Frank Kouwe: It gives one a very good feeling meeting 
other priests and deacons. What I liked most is that in our 
meetings together we walked the line from the past to the 
future. We exchanged experience and ideas on both. 
Personally pondering on the future of our church was very 
valuable. I felt that it is not an easy thing to do. But at least 
we tried.

4 On the experience of the combination of an ICS with 
the Church Congress:
Kenneth Christensen: Inspiration does not only come from
books,	but	also	from	interaction	with	other	people	–	lay	
people as well as priests and bishops. We met so many 
extremely talented people who gave workshops during the
congress. To me these two things, ICS and Congress, cannot
be separated. It gives the members of the church a chance
to meet priests and bishops whom they don’t see very often.
And it also give the priests and bishops some extra time to 
chat after the meetings. There are always subjects one 
likes to discuss one more time.

Frank Kouwe: It was an excellent combination for meeting 
and	getting	to	know	each	other	–	clergy	and	lay	people	–	in	
the creative and open atmosphere of a wide range of spiri-
tual subjects offered to us in workshops.

5 On the benefits of participating in the Church 
 Congress; as a person and as a priest:
Kenneth Christensen: When I have a public service in my 
parish church there are very seldom more than three 
people present. This sometimes raises the thought that we 
are all on a wrong track. But when I experience so many 
people present at the congres I again know that there are 
more people ‘out there’ who could benefit from the church, 
there is a potential. This gives hope and inspiration to my 
clerical work.

Frank Kouwe: The explicitly experience that I am part of 
something that is bigger than my own parish and the 
dutch lCC. That is what the congress brought me. n
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The International Congress
(July 9th–12th, 2016): A short impression

The theme: Leap into the Light of the Future!
Wies Kuiper, Chair of the Dutch Clerical Synod and member of the Centennial Committee

This was a very special experience. Every day started with 
a Prime at 8 o’clock followed after breakfast with the Holy 
Eucharist at 10.30. Celebrated in the English, Dutch, 
French or Swedish language and the parish answers in 
English or their own language. That formed a very warm 
unity in its diversity.
There were also other services, as Vespers, Complin and a 
Healing service. There was also the service of the Holy 
Benediction (served by three bishops).

In the evening of the first day we created a song for the 
congress: The LCC Centennial Song. That song formed more 
or less the foundation for the other days. We sang it every 
day just before lunch, with Henry Hagen on guitar.  
You’ll find the specifics at the bottom of this page.
Every day had its topic as awakening, moving, deepening 
and transforming, worked out in a manifold of workshops. 

The LCC Centennial Song
Written on July 9th 2016 by 30 members of the Internatio-
nal LCC Congress in Naarden, the Netherlands.
The four verses are the themes of each day of the Congress: 
Awakening, Moving, Deepening and Transforming.
1
Bells have awoken me
Inner Christ telling me:
Gather from me
Fatherly energy,
So you can grow with me
In love eternity:
Just follow me!

2
Moving is our delight
Towards the Light so bright,
Stirring our soul;
Climbing the mountains high,
Seeing through God’s own eyes;
One with all human kind,
Lover is our goal!

3
We live from inner source,
Silence and quietness,
Creating wave;
Visions arise from depth,
And incarnate in life;
Deeds be transformed in Light;
Let there be peace!

4
Father, Son, Holy Ghost,
How do we transform most?
Be in your heart.
You’ll find your light in there,
Here, now and everywhere,
Gracefully thanking You,
We’ll shine our light!
Amen.

Melody: Thou, Whose Almighty Words (F. Giardini 1769)

For example, in the four infographics lower on this page,
one for each day, the daily theme was highlighted in words,
colours and images. These infographics could be discussed 
and explored every day. And these daily themes of course 
could be explored in the many workshops on that day. 

Every moment you could choose out of four possibilities. 
So the workshops were not overcrowded and you could 
meet a lot of people. During the meals there was another 
excellent opportunity to meet with people, clergy and lay 
men, from other countries or just sit with your friends of 
course.
The aim of this congress was to be a meeting point, in the 
form of dialogues and infographics, instead of lectures 
with an energy in just one direction.
Looking back on this congress, I think that we succeeded 
to reach that goal. n
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Friday’s Day Tour on July 8, 2016
A cultural daytrip between the geS/ICS and the Church Congress

A comprehensive sightseeing tour for our (foreign) visitors, covering various attractive Dutch landmarks

The Green Cathedral near Almere
The Green Cathedral or De Groene Kathedraal, located near 
Almere in the Netherlands, is an artistic planting of  
Lombardy poplars (Populus nigra italica) that mimics the 
size and shape of the Cathedral of Nôtre-Dame in Reims, 
France. The Green Cathedral is 150 m (490 ft) long and 75 m 
(246 ft) wide, and the mature poplar trees are approximate-
ly 30 m (98 ft) tall.
The work was planted in 1987 by Marinus Boezem (b. 1934), 
in Southern Flevoland. The land art project was installed 
on polder land. 178 Trees were planted on a knoll, a half-
metre above the surrounding area. Over the following 
years, some trees were replaced due to deer damage, and 
stone was laid in the floor to echo the cross ribs and sup-
port beams of the cathedral. 
Now mature, the cathedral has become a location for wed-
dings, funerals, meetings and religious services of all kinds.
Nearby, a clearing has been made in a young beech forest
so that the open space is in the shape of the same cathedral.
Boezem suggests that, as the poplars decline, the beech 
trees around the clearing will grow to create the church 
once more, thus insuring a cyclical evolution of growth, 
decline and growth.

Muiden Castle
Muiden Castle (Dutch: Muiderslot) is a castle in the Nether-
lands, located near Muiden at the mouth of the Vecht river, 
some 15 kilometers southeast of Amsterdam, where it 
flows into what used to be the Zuiderzee. It’s one of the 
better known castles in the Netherlands and has been 
featured in many television shows set in the Middle Ages.
The history of Muiden Castle begins with Count Floris V 
who built a stone castle at the mouth of the river back in 
1280, when he gained command over an area that used to 
be part of the See of Utrecht. The Vecht river was the trade 
route to Utrecht, one of the most important trade towns of
that age. The castle was used to enforce a toll on the traders.
It is a relatively small castle, measuring 32 by 35 metres 
with brick walls well over 1.5 metres thick. A large moat 
surrounded the castle.
In 1297 the castle was conquered by Willem van Mechelen, 
the Archbishop of Utrecht, and by the year 1300 the castle 
had been razed to the ground. A hundred years later (about 
1370–1386) the castle was rebuilt on the same spot, based 
on the same plan, by Albert I, Duke of Bavaria, who was at 

that time also the Count of Holland and Zeeland.
The next famous owner of the castle shows up in the 16th 
century, when P.C. Hooft (1581–1647), a famous author, poet 
and historian, took over sheriff and bailiff duties for the 
area (het Gooiland). For 39 years he spent his summers in 
the castle and invited friends, scholars, poets and painters 
such as Vondel, Huygens, Bredero and Maria Tesselschade 
Visscher, over for visits. This group became known as the 
Muiderkring.
At the end of the 18th century, the castle was first used as a 
prison, then abandoned and became derelict. Further 
neglect caused it to be offered for sale in 1825, with the 
purpose of it being demolished. Only intervention by King 
William I prevented this. Another 70 years went by until 
enough money was gathered to restore the castle to its 
former glory.
Muiden Castle is currently a national museum (rijksmuse-
um). The insides of the castle, its rooms and kitchens, have 
been restored to look like they did in the 17th century and 
several of the rooms now house a good collection of arms 
and armour.

Comenius Museum in Naarden
John Amos Comenius (Czech: Jan Amos Komenský, 1592–
1670) was a Czech philosopher, pedagogue and theologian 
from Margraviate of Moravia. He served as the last bishop 
of Unity of the Brethren and became a religious refugee and 
one of the earliest champions of universal education, a 
concept eventually set forth in his book Didactica Magna.

He is considered the father of modern education.  
Comenius was the innovator who first introduced pictorial 
textbooks, written in native language instead of Latin.  
He applied effective teaching based on the natural gradual 
growth from simple to more comprehensive concepts.

Comenius supported lifelong learning and development  
of logical thinking by moving from dull memorization. He 
presented and supported the idea of equal opportunity for 
impoverished children and he opened doors to education 
for women. In fact, he made instruction universal and 
practical.
Besides his native Bohemian Crown, he lived and worked 
in other regions of the Holy Roman Empire, and other 
countries: Sweden, the Polish-Lithuanian Commonwealth, 
Transylvania, England, the Netherlands and Hungary. n
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James A. Zinzow
‘We offer the world the 7 Catholic Sacraments, with no strings attached! Wow!’

During the Centennial celebration Bishop James Zinzow had his own 
anniversary. But his birthday wasn’t forgotten amidst the festivities!

The Global Presiding Bishop of the lcc: the Most Rev. James A.
Zinzow, Bishop Emeritus

What is the challenge for your churches?
Bishop James: Senior dedicated members have been passing 
to a Higher Life, with limited young people taking their place.

What is your wish for the future of the lcc?
Bishop James: That we continue to maintain the clear 
advantage we have over most churches that have 
difficult rules, that younger people, (and older people) will 
not accept. Unfortunately, as a Church we do not do a very 
good job of letting people know what we have to offer!.

Wat is uw wens voor de toekomst van de mensheid?
Bishop James: That people learn to use the following 
5 tools, to forge a better civilization in the 21st Century:  
1 Visioning, 2 Networking, 3 Truth Telling, 4 Learning, and 
5 Loving. 

What made you participate in the lcc?
Bishop James: As a member of the Theosophical Society 
beginning in 1960, including a number of years as the head 
of the Milwaukee Branch, I studied deeply the spiritual 
path. It became clear to me that by joining The Liberal 
Catholic Church, as a priest, I could enter a formal means of 
helping humanity in an official and well established mode.

A large group of Theosophists longed to have a LCC in 
Milwaukee, and were enthusiastic to support me when I 
founded a LCC in 1973 when I was ordained. My goal was 
to have a LCC Mass in Milwaukee every Sunday at the new 
St. Raphael and All Angels LCC.

I was it’s Rector for 45 years when I resigned from the ‘old 
guard’ and joined the new Progressive Branch of the LCC in 
2006. I simply needed to join the branch that would allow 
women to enter the Holy Orders.

What is your own mission or vision being a bishop? 
Bishop James: My mission and vision of being a Bishop is 
to support, at the moment, three successful parishes. For 
the last five years my mission, as the Global Presiding 
Bishop, was to support every Regionary as well as indirect-
ly all of the churches worldwide.

I turned over the acting Presiding Bishop duty to Bishop 
Michael Warnon at the GES meeting prior to the LCC 100th 
Celebration. I am proud of bringing three women through 
Holy Orders through PRIEST. I also have been an on-call 
Chaplain at the Waukesha Memorial Hospital for 15 years. 
(They called me ‘the Priest of Last Resort’ after 5 churches 
could not respond.)

Would you like to share some of your personal life?
Bishop James: To be brief, my marriage produced three 
fine children. My two boys and one girl became my best 
friends when they became adults. (My 28 year old son was 
shot and killed in 1997 in one of the senseless killings in 
Florida.) 
As an engineer and computer scientist I helped build the 
guidance system that helped the first Americans travel to 
the moon and back safely. I was instrumental in creating 
remote repairs for imaging systems in hospitals, within 15 
minutes of an emergency telephone call, 50% of the time, 

instead of sending a repair person on a truck to the hospi-
tal, which could take half a day to two weeks, in remote 
locations. 
I’m also an artist with oil’s on canvas, photography work 
for my local theater, and other art work.

What country are you Bishop of? Are you also Regionary?
Bishop James: When I became a Bishop in 2008 I was Ordi-
nary of the 9 State Midwest Diocese of the USA and and Aux-
iliary Bishop for the Southern Diocese, which holds today. 
As Presiding Bishop from 2011 to 2016 it was for the Global 
LCC. I will now function as Presiding Bishop Emeritus.

How big is the country? The number of inhabitants?
Bishop James: The USA: 3,718,710 sq. miles or 9,631,420 sq. 
km, divided into 50 states and 1 district. The population on 
July 1, 2016 was: 322.69 million.

When was the lcc established in the usa? 
Bishop James: Established in 1916 in the State of California, 
i.e. 100 years ago ... Celebration!

In what cities do you have congregations?
Bishop James: Parish of Saint Francis in Minneapolis, 
Minnesota; the Church of the Holy Sophia in Stockholm, 
Wisconsin; the Church of St. Raphael in Tulsa, Oklahoma.
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Peter Baaij

What made you participate in the lcc?
Bishop Peter: As a twelve year old I started accompanying 
my parents and became part of their reli-shopping, their 
pilgrimage. My own pilgrimage started when I was asked 
to assist the, in my eyes, old men in the choir. Looking back 
at this moment, joining was a true gift, a way of contact 
with all that is deposited in oneself.

What is your own mission or vision being a bishop? 
Would you like to share some of your personal life?
Bishop Peter: This question appeals to many layers in my 
consciousness, therefore a complete answer will be too 
extensive. But, I’ll try.
At the end of March 2003, amidst the intensive negotia-
tions in the now-called ‘conservative branch’ of the LCC 
I decided to quit the church.
The pressure by the strict and inquisitorial manner of 
conduct in regards to the more open-minded churchprov-
ince in the Netherlands became too much for me. Some-
thing in me stopped me from actually quitting. In the 
middle of 2004 it became clear what was happening: I was 
asked to become a part of the episcopate LCC. 
I spent the next six months reflecting on it and it became 
clear to me that this was a necessary step. I had to do it, but 
not because of me. Then a lot started happening. Not just 
for my inner world, but the world around me affirmed the 
correctness of this choice without knowing precisily what 
was happening; the higher planes were already ready for 
this. Personally, for me it meant that I would do it, but not 
along the lines of the strict and inquisitorial manner.
On the whole, I see a church as an institution that helps 
people on their pilgrimages. Every church they enter has 
something that can make a contribution to their inner 

journey. For me this also includes the personal individual 
mission in life of growing consciousness in freedom. Nothing 
more. The inner resonance while travelling the pilgrim-
age. The seven initiations that we call sacraments assist us 
as a church. The more conscious life is, the more Christ 
can become manifest in one’s heart.

What is your wish for the future of the lcc? 
What is your wish for the future of mankind?
Bishop Peter: For me, the church is like an instrument. 
The pelgrim who enters may play the instrument.  
A complicated task at the same time. We clearly need rules 
so that we can function as a whole, you could call it the 
skeleton that gives the institute its shape. It is important 
that everyone who is part of this church also looks at the 
world outside.

As I said in the opening words of the congress: ‘It is un-
thinkable that while the universe expands, the development of 
mankind does not. It may seem an illogical thought for others, 
because we, people who shape the LCC, will expand with the 
same irrationality. Acknowledging this makes us leap into the 
future if we will search for the ‘why?’in the manner of a true 
esoteric.’
It is necessary that we, apart from the meditative element 
that the church offers us, are capable of exploring and 
examining this itself. Therefore I’m strongly convinced 
that in this manner the church can assist man to reach the
final goal, as mentioned extraordinary in the Katha Upani-
shad is verwoord: ‘When the five instruments of knowledge 
stand still, together with the mind, and when the intellect does 
not move, that is called the Supreme State.’ [Katha Upanishad 
VI, 10.]

Has the ges exceeded your expectations?
Bishop Peter: In the run up we have worked hard in the 
preparation of the GES; organising it and also many differ-
ent propositions concerning liturgy, ceremony, mission 
and vision. What we prepared, we have discussed. A day
could be more efficiënt than another day. One day especial-
ly there were good interchanges of insights that we will 
process further in new, to be submitted, actualised Dutch 
proposals.
This GES is a college with (just) one bishop who was member 
of the ‘conservative branch’, the other GES within the LCC. 
Therefore there is a small base of episcopal experience.  
As in a family there is a lot to learn from an older sister or 
brother. It means that it needs a lot of consciousness to 
challenge each other. n
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Has the ges exceeded your expectations?
Bishop James: Yes, it was a powerful exchange of issues, 
ideas, solutions, and most of all the beauty of visioning, 
networking, truth telling, learning and LOVING! 

It was wonderful to spend quality time with friends I have 
not seen in years!!

Has the Congress exceeded your expectations?
Bishop James: JYes, when like-minded people from all 
over the world have a chance to eat together, listen to 
excellent lectures, visit local attractions together, learn 
from each other, and best of all find love flowing every-
where, including Happy Birthday with singing and a big 
Bouquet of Flowers! I was very Happy! n



Reflection Volume 13, Issue 3, Fall 2016

27

Evert Sundien

What made you participate in the lcc?
Bishop Evert: I just stept in at a service.

What is your own mission or vision being a bishop? 
Would you like to share some of your personal life?
Bishop Evert: To ordaine suitable people. To be a ‘servus 
servorum’. I am a Zen meditation teacher, a surgeon and 
urologist.

Editors note: Readers can probably guess whose car this is:

In which country are you a Bishop? Are you also a  
Regionary?
Bishop Evert: Auxilary bishop in Sweden. Regionary 
Bishop in Denmark and the German speaking countries 
in Middle Europe.

What is the challenge for your church?
Bishop Evert: Economic challenge, low membership.

What is your wish for the future of the lcc? 
What is your wish for the future of mankind?
Bishop Evert: Growing membership. Peace!

Has the ges exceeded your expectations? 
Bishop Evert: Yes! n

Editors note: As Bishop Evert answered our questions be-
fore the Congress started we do not know if the Congress 
has exceeded his expectations as well. We certainly hope 
so!

Gert Jan van der Steen

What made you participate in the lcc?
Bishop Gert Jan: The strong energy in our Church.

What is your own mission or vision being a bishop? 
Bishop Gert Jan: To support clergy and layity and to make
the insights of the LCC more applicable to modern times.

Would you like to share some of your personal life?
Bishop Gert Jan: The importance of personality vanishes...

Which country are you Bishop of?
Bishop Gert Jan: Auxiliary bishop for The Netherlands.

How big is the country? What is the number (approx.) of 
inhabitants of the country?
Bishop Gert Jan: About 40.000 km² and 17 million people.

When was the lcc established in your country? 
Bishop Gert Jan: In 1916. 

In which cities do you have congregations?
Bishop Gert Jan: Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Naar-
den, Raalte, Rotterdam, The Hague, Utrecht, Zwolle.

What is the challenge for your church?
Bishop Gert Jan: The challenge, as I see it, is to be a 
beacon of light for those who are seeking for it.

What is your wish for the future of the lcc? 
Bishop Gert Jan: That we are true to type. 

What is your wish for the future of mankind?
Bishop Gert Jan: That we may bring heaven to Earth.

Has the ges exceeded your expectations? 
Bishop Gert Jan: It was according to my expectations. 
The GES leaves matters as much as possible to the Church 
Provinces. What matters the GES was discussed in a 
proper and concise way.

Has the Congress exceeded your expectations?
Bishop Gert Jan: It was great to meet so many different 
people of all regions of our Church and to celebrate the 
services together. 
Most workshops were aimed at personal development. 
Therefore I missed somehow an exchange of ideas about 
the future of our Church and its functioning in the  
world. n
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Sten-Bertil Jakobson

What made you participate in the lcc?
Bishop Sten-Bertil: The combination of the freedom of 
thought and the strict meaningful ceremonies.

What is your own mission or vision being a bishop? 
Bishop Sten-Bertil: To give people spiritual guidance in 
their lives.

Would you like to share some of your personal life?
Bishop Sten-Bertil: My life is aimed at giving people 
spiritual guidance in their lives.

Which country are you Bishop of?
Bishop Sten-Bertil: Sweden. 

Are you also a Regionary?
Bishop Sten-Bertil: Yes, I am Regionary of Sweden.

How big is the country?
Bishop Sten-Bertil: The country measures 450.295 km².

What is the number (approx.) of inhabitants of Sweden?
Bishop Sten-Bertil: Sweden has approx. 10 million in-
habitants.

When was the lcc established in your country? 
Bishop Sten-Bertil: In 1925.

In which cities do you have congregations?
Bishop Sten-Bertil: We have congregations in 
 Stockholm, Uppsala and Västerås.

What is the challenge for your church?
Bishop Sten-Bertil: To increase the number of active 
members.

What is your wish for the future of the lcc? 
Bishop Sten-Bertil: More parishes and members in the 
church.

What is your wish for the future of mankind?
Bishop Sten-Bertil: That people will be more careful of 
the environment, both the earthly and the spiritual.

Has the ges exceeded your expectations? 
Bishop Sten-Bertil: Yes, my expectations have been 
ful filled. n

interview  Short interview with Bishop  interview

interview  Short interview with Bishop  interview
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De Volkskrant kopte:
Maria Magdalena doet niet meer onder voor andere 
apostelen
Paus geeft ‘bekeerde prostituee’ Maria eigen feestdag, zo opent 
het artikel door Sander van Walsum van 22 juli 2016.
Het artikel vervolgt met: 

Eeuwenlang stond Maria Magdalena te boek als een 
bekeer de prostituee, die door Jezus van ‘zeven duivelse 
geesten’ was bevrijd. Nu heeft paus Franciscus een kerke-
lijke feestdag – jaarlijks te vieren op 22 juli – aan haar op-
gedragen. Sommige theologen en enthousiaste buitenker-
kelijken zien in deze opmerkelijke promotie een voorbode 
van de openstelling van het priesterschap voor vrouwen.

En het NRC kopte:
Paus Franciscus eert ‘prostituee’ Maria Magdalena
Ze krijgt daarmee dezelfde status als de twaalf apostelen. 
Het besluit moet ook de rol van vrouwen in de kerk verste-
vigen, meldt de koptekst van het artikel door Marc Leijen-
dekker van 10 juni 2016.
Het artikel vervolgt: Met een kleine verandering in de 
kerkelijke feestkalender heeft de heilige Maria Magdalena 
op verzoek van de paus dezelfde status gekregen als de 
twaalf apostelen. Dat betekent dat haar positie belangrij-
ker wordt in de katholieke kerk.

Haar feestdag, op 22 juli, moet nu ook aanleiding worden 
om aandacht te geven aan de rol van vrouwen in de ver-
spreiding van het geloof. In zekere zin is dat een terugkeer 
naar het begin van de kerkgeschiedenis, toen Maria Mag-
dalena werd omschreven als ‘de apostel der apostelen’.
Zij was degene die volgens de Bijbel drie dagen na de kruisi-
ging van Jezus ontdekte dat het graf leeg was, en tegen de 
apostelen vertelde dat Jezus uit de dood was opgestaan.

Aartsbisschop Arthur Roche, de secretaris van de Congre-
gatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacra-
menten, die  het besluit vrijdag bekendmaakte, zei: ‘De 
Heilige Maria Magdalena is een voorbeeld van echte en authen-
tieke evangelisatie, zij is een evangelist die de blijde boodschap 
van Pasen aankondigt.’ 

In latere eeuwen werd Maria Magdalena de ‘boetvaardige 
prostituee’ – de term wordt vaak toegeschreven aan Grego-
rius de Grote, paus aan het einde van de zesde eeuw.  
Sommige auteurs hebben dit later uitgelegd als een bewijs 
van de patriarchale opstelling van kerkbestuurders. 

De figuur van Maria Magdalena heeft altijd sterk tot de 
verbeelding gesproken. In zijn roman De Da Vinci Code 
beweert Dan Brown, in navolging van de Amerikaanse 
bijbelgeleerde William E. Phipps, dat Jezus en Maria Mag-
dalena met elkaar waren getrouwd. In de rockopera Jezus 
Christ Superstar, uit de jaren zeventig, werd ze afgeschilderd
als prostituee die door haar liefde voor Jezus op het rechte 
pad werd gebracht. n

Maria Magdalena  
eindelijk erkend!

Vaticaan besluit: Maria Magdalena krijgt 
 dezelfde status als de twaalf apostelen
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Alle boekbesprekingen zijn geschreven door Aat-Lambèrt de Kwant, tenzij anders vermeld

Adam, Eva en de duivel
Kanaänitische mythen en de Bijbel 
Auteur: Marjo Korpel/Johannes de Moor
Uitgever: Skandalon, 2016

In 1926 was gereformeerd Nederland in 
rep en roer, doordat dr. J.C. Geelkerken 
het historische karakter van Genesis ter 
discussie stelde, zo niet ontkende. Reden 
voor de synode van 1926 hem de kerk uit 
te gooien, zoals eerder al een dominee 
overkwam doordat die openlijk zei te 
twijfelen aan de sprekende slang in het 
paradijs.
Ook later waren er felle polemieken en 
ruzies over de uitleg van de eerste hoofd-
stukken van Genesis. Inmiddels is bij veel 
christenen het besef doorgedrongen dat 
een letterlijke opvatting van de eerste 
hoofdstukken van de Bijbel onhoudbaar 
is geworden. Verscheidene pausen 
hebben duidelijk gemaakt dat schepping 
en evolutie niet op gespannen voet 
hoeven te staan. 

En nu komt het fundament van het 
christelijk geloof op losse schroeven te 
staan door een Nederlandse ontdekking. 
Syrische kleitabletten uit de 13e eeuw 
voor Christus blijken de oerversie van 
het verhaal over Adam en Eva te bevat-
ten en verschillen pijnlijk van de Bijbel. 
Hedendaagse christenen geloven (tot nu 
toe) dat er maar één god is en dat het 
scheppingsverhaal zoals het in de Bijbel 
staat de waarheid is. De kleitabletten zijn 
echter 800 jaar ouder dan het Oude Tes-
tament in de Bijbel en stellen dat de eer-
ste mens Adam één van vele goden was.

Oudtestamenticus Korpel en emeritus 
hoogleraar semitische talen De Moor van
de Protestantse Theologische Universiteit,
ontdekten op twee kleitabletten een 
oerversie van het verhaal van Adam en 
Eva en schreven daar een meeslepend 
boek over: Adam, Eva en de Duivel; 
Kanaänitische mythen en de Bijbel. Het 
noemen van de duivel in de titel zal niet 
bij iedereen goed vallen. De ‘duivel’, 
zeggen de schrijvers in hun voorwoord, 
is immers vrijwel verdwenen uit de 
moderne theologie, waarbij als argument 
vaak wordt aangehaald dat een dergelijke
tegenspeler van God pas in een zeer laat 
stadium ingang gevonden zou hebben in 
niet-orthodoxe Joodse bronnen. Hij zou 
dus nog niet voorkomen in het oude 
verhaal over Adam en Eva. Er zou in de 
tijd van de bijbelschrijvers nog onder-
scheid zijn geweest tussen de slang en 
de duivel. Korpel en de Moor daarente-
gen denken dat de slangachtige tegen-
speler van God en mens in het paradijs 
al omstreeks 1300 voor Chr. voorkomt in 
Ugaritische teksten.

Woorden van Christus
Auteur: Michel Henry
Uitgever: Uitgeverij Van Warven, 2016

Collega Rinus van Warven startte onlangs
met een eigen uitgeverij en kreeg een 
positieve bespreking in Trouw van het 
boek De woorden van Christus. Een boek 
dat mij antwoorden gaf over het waarom 
van de soms harde taal die Christus in 
de evangeliën bezigt. In dit toegankelijk 
en helder geschreven boek legt Henry 
dit uit. De Franse filosoof onderzoekt de 
woorden van Christus op fenomenologi-
sche wijze, waardoor ze in een oorspron-
kelijk licht komen te staan en in een 
verrassend perspectief verschijnen.
Trouw schreef erover: ‘Sceptische vragen 
en de stem van het gezond verstand 
krijgen genoeg ruimte: de kracht van het 
boek is dat de theologie het nooit van de 
filosofie overneemt. Het is toegankelijk 
geschreven en zelfs wie niet bijzonder 
geïnteresseerd is in religieuze vraagstuk-
ken kan het lezen als een origineel 
filosofisch werk. Voor de woorden van 
Christus kun je misschien beter de Bijbel 
lezen dan een filosofisch werk, zou je 
denken. Maar wie de Bijbelteksten 
ernstig opneemt, kan ze volgens mij niet 
anders dan ontzettend ingewikkeld 
vinden. Michel Henry laat de schokkende 
kracht van Christus’ woorden verschijnen 
alsof het iets volledig nieuws betreft, en 
juist doordat hij de filosofische implica-
ties ervan bespreekt, kan ik me niet 
anders voorstellen dan dat het voor 
zowel christenen als niet-christenen 
ongekend dichtbij komt.’

Ik ben het met deze conclusie eens. In 
zijn voorwoord wijst Ruud Welten er 
terecht op dat de ongemakkelijke passa-
ges waarin Jezus stelt dat hij een wig 
drijft tussen de intieme menselijke 
relaties, cruciaal is in de visie van Henry. 
Teksten als in Matteus 10:34-36, zijn 
passages die het geseculariseerde 

christendom van het ‘gezin als hoek-
steen van de samenleving’ in verlegen-
heid brengen. ‘Bij Henry vind je geen 
gepolijste, in onze samenleving inte-
greerbare woorden van Jezus! Jezus is 
een recalcitrant, een mens die de orde 
komt verstoren en verontrusten in plaats 
van snelle troost bieden. Jezus is in de 
wereld gekomen om woedend de markt-
kramen omver te gooien. En opnieuw zijn 
we niet zo ver van Marx verwijderd. En 
evenmin als bij Marx is het doel van Jezus
geen politiek gemotiveerde recalcitran-
tie, maar het openbaren dat we in het 
leven geboren zijn, dat we in de woorden 
van het christendom allen zonen en 
dochters van God zijn.’
Ook wijst Welten op de paradox dat Jezus 
de wereldse woorden nodig heeft om het 
woord van God te laten spreken.
Henry laat zien hoe Jezus, in de traditie 
van hoe de oude profeten dat in hun tijd 
deden, de mensen van zijn tijd wakker 
wilde schudden.
Het boek Woorden van Christus geeft mij 
antwoorden op tal van vragen over 
sommige uitspraken. Het nodigt uit tot 
het aandachtig lezen en herlezen. 

Henry was één van de grote Franse filo-
sofen uit de school van de fenomenolo-
gie. Samen met enkele anderen (Ricoeur, 
Levinas, Derrida, Marion) was hij een 
voortrekker van ‘God in Frankrijk’, de 
wending in de filosofie waarin wordt 
geprobeerd de werkelijkheid van ‘God’ 
opnieuw te doordenken. Dit laatste boek
van hem verscheen kort na zijn overlijden
in 2002 en is voor een breder publiek in 
een toegankelijke stijl geschreven.



De twee kleitabletten uit de dertiende 
eeuw voor Christus bevatten een oer-
versie van het verhaal van Adam en Eva, 
die volgens de Bijbel de eerste mensen 
waren. De kleitabletten komen uit Ugarit 
(nu West-Syrië), een vergane stad in het 
voormalige Kanaän. In het verleden is 
door bijbelonderzoekers altijd wel ver -
ondersteld dat er een Mythe van Adam 
moet hebben bestaan, die de achtergrond
vormde voor een aantal bijbelpassages. 
De mythe was alleen nooit gevonden.  
Op basis van een nieuwe interpretatie 
van een aantal Ugaritische teksten 
hebben Korpel en De Moor deze mythe 
nu weten te reconstrueren.

De gebeurtenissen in de eerste hoofd-
stukken van Genesis zijn beschreven 
alsof het geschiedenis betrof. Korpel en 
De Moor wijzen er echter op dat de 
verhalen zijn te vergelijken met gelijke-
nissen die ook suggereren dat het om 
geschiedenis gaat.
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De wonderbaarlijke reis van Erik:
van micro tot macro en terug 
Auteur: Evert Conradie
Uitgever: Elikser, 2016
Het leven in een tijdperk van informatie 
is intens, onze houding en visie vragen 
steeds om bijstelling. Het innemen van 
standpunten of grenzen bepaalt immers 
voor een deel hoe we het leven leven en 
ervaren. Maar hoe zoeken we uit al die 
informatie datgene wat je nodig hebt?

Daar is geen eenvoudig antwoord op te 
geven. Daarom wilde Erik, de hoofdper-
soon in dit boek, een lange reis door het 
universum maken om zich eens te ver-
diepen in al deze zaken. Op Aarde was hij 
voortdurend bezig met zijn werk en 
gunde zich daar de tijd niet voor.

Nu, met een schip vol studiemateriaal, 
kon hij zich losmaken van zijn aardse 
bestaan en zijn tijd op een andere 
manier nuttig besteden.

Reiziger in het multiversum:
avonturen van een modern mysticus 
Auteur: Michael J. Roads
Uitgever: Hajefa, 2016

In feite is dit boek gevuld met unieke in-
zichten die Roads verkreeg uit zijn meta-
fysische reizen naar sferen en realiteiten 
die ons voorstellingsvermogen te boven 
gaan. Zijn bewustzijnverruimende reis tot 
binnen in de dynamische, levende energie 
die we onze zon noemen, geeft slechts
een van de voorbeelden van het wonder-
baarlijke universum waarin we leven. De 
kosmos is geen dode materie en einde-
loze ruimte, maar gevuld met bewustzijn, 
zingeving, richting, kortom... leven!
Roads is in Nederland geen onbekende 
meer. Zijn boeken zoals Gesprekken in de 
natuur en Eén met de natuur kregen veel 
aandacht en ieder jaar komt hij naar 
Nederland voor retraites. Roads is een, 
zoals hij noemt, zelf-gerealiseerde man 
die de wereld rondreist. Irene Pielich 
heeft in Nederland een stichting opge-
richt die zijn werk ondersteunt: Stichting 
The Roadsway Nederland. Eerdere 
boeken van Roads zijn verkrijgbaar bij de 
Stichting Michael Roads Nederland.

Op aarde zoals in de hemel
Synopsis II
Auteur: Omraam Mikhael Aivanhov
Uitgever: Prosveta, 2016
Synopsis-II telt ruim 700 bladzijden en 
bevat 100 pagina’s meer dan het eerder 
verschenen Synopsis-I: U bent Goden 
met samengebalde kennis van de weten-
schap der Ingewijden. Deze kennis werd 
altijd ‘verborgen’ of ‘geheim’ genoemd, 
maar Omraam Mikhaël Aïvanhov doet 
juist in Synopsis-II zijn best zonder om-
wegen de wetenschap van het wezen 
van het goddelijke, de natuur en de 
mens te ontsluieren.
Ik heb het boek nog niet zo lang in huis 
en heb het dus niet helemaal kunnen 
lezen en volsta dus met een summiere 
beschrijving. Aivanhov fascineert mij al 
vanaf het moment dat ik het in 1992 
verschenen boek van filosoof, yoga 
wetenschapper en geloofshistoricus dr. 
George Feuerstein, Het mysterie van het 
licht, las. Hij gaat daarin uitvoerig in op 
het leven en onderricht van Aivanhov. Ik 
heb inmiddels een hele boekenplank 
met zijn boeken, waaronder ook de vele 
boekjes uit de bekende Izvor-reeks met 
veel aansprekende thema’s.

Nu dus Synopsis II: Op aarde zoals in de 
hemel. In zijn voorwoord noemt Ivo 
Valkenburg, schrijver van het boek 
‘Louter leven’, de inhoud van dit boek 
revolutionair: revolutionair omdat onze 
daadkracht wordt geprikkeld om zelf in 
actie te komen, in plaats van te wachten
op hulp of redding van buitenaf, in welke
vorm dan ook. Revolutionair, omdat 
Aïvanhov als geen ander in staat is om 
spiritualiteit te transformeren naar de 
praktijk van onze samenleving middels 
ons hoofd, onze handen en voeten. 
Voorwaarde is dat we onszelf fysiek, 
psychisch en spiritueel transformeren. 
Ons lichaam is het instrument van de 
geest, en dat gereedschap wordt in dit 
boek aangewend om van onszelf ‘een 
tempel van de levende God’ te maken. 
Meditatie, gebed, de adem, lichaams-
oefeningen, creatieve arbeid en het zich 
harmoniseren met behulp van muziek 
passeren de revue; als een menu waar-
uit eenieder kan kiezen wat bij hem of 
haar het beste past. 

De opdracht voor de mens is: werk op 
aarde met de middelen van de hemel. 
Wie werkelijk verlicht is, voelt dat er 
geen enkele breuk, geen enkele tegen-
strijdigheid bestaat tussen de hemel en 
de aarde. De geest werkt via de gedach-
te; ‘geef daarom de gedachte tussen-
schakels en u zult zien dat ze in staat is 
het universum ingrijpend te veranderen.’

In dit boek worden door Aïvanhov 
psychologie, staatsinrichting en econo-
mie met elkaar verbonden. Dit wordt 
gedragen door wat hij ‘het ware chris-
tendom’ noemt: ‘Het wordt tijd dat we 
de Evangeliën beter gaan begrijpen.  
Zo heeft Jezus bijvoorbeeld niet gezegd 
dat we de andere wang moeten toekeren 
om onze tegenstander aan te moedigen 
een kaakslag uit te delen. Het betekent 
dat je de andere kant van jezelf laat zien, 
dat je de macht van de geest, van het 
licht manifesteert. Dan wordt het toeke-
ren van de andere wang het symbool van 
een actief beginsel in je leven, namelijk 
de bereidheid tot geven, tot delen.’ 
Op aarde zoals in de hemel heeft net 
als het eerste deel weer veel indruk op 
me gemaakt en ik kan het ook warm 
aanbevelen.
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Tijdens zijn reis krijgt hij van wezens uit 
een totaal ander universum veel infor-
matie over de Aarde en de vele andere 
universa. Te veel om hier te vermelden, 
maar wel opmerkelijk. 

Zo wordt Erik duidelijk gemaakt dat de 
belangrijkste les die religies ons geven, 
is dat ze niet de waarheid vertellen, 
maar dat ze uit waarheid zijn voortgeko-
men. ‘Op dit moment bestrijden verschil-
lende volken elkaar weer vanuit een reli-
gieuze achtergrond. Vraag je af waarom 
zij dat doen. Je moet je medebewoners 
op Aarde vertellen dat dit niet nieuw is, 
maar slechts een herhaling van een 
steeds terugkerende situatie en dat het 
de hoogste tijd wordt te beseffen dat 
deze strijd de vooruitgang van de hele 
Aarde belemmert. Er wordt alleen maar 
geïnvesteerd in nieuwe technieken om 
anderen te onderdrukken, ja zelfs te 
vermoorden.’

Vervolgens wordt ingegaan op de huidi-
ge actuele situatie en wordt vastgesteld 
dat religieuze macht zinloos is en tot 
niets leidt en al 3000 jaar tot oorlogen 
en vernietiging heeft geleid. ‘Voor een 
buitenstaander lijkt het wel alsof jullie 
geen vrede willen.’
Er is wel degelijk sprake van evolutie, 
maar die gaat o zo langzaam omdat de 
tegenstellingen veel meer tijd in beslag 
nemen en aandacht krijgen, dan de 
vorming van gezamenlijkheid.

En zo gaat het bladzijden lang door in 
dit boek dat vooral in het begin sterk 
aan science fiction doet denken, maar 
Conradie koos bewust voor deze vertel-
vorm om zijn verhaal en visie te vertol-
ken, en die snijdt wel degelijk hout.

Boek van het licht en de liefde
Een oefening in mededogen 
Auteur: Willem Glaudemans
Uitgever: Ankh-Hermes, 2016
In de boeiende Biblos-serie van Willem 
Glaudemans verscheen eerder zijn boei-
ende en aansprekende boek ‘Het Boek 
van de universele wetten’, dat een helde-
re beschrijving geeft van de grote uni-
versele wetten van de schepping.
In dezelfde serie verscheen nu het niet 

minder boeiende ‘Boek van het licht en
van de liefde, een oefening in mededogen’. 

Je moet er wel even voor gaan zitten als 
Glaudemans uitlegt wat licht eigenlijk is 
en wat kwantumfotonen ofwel licht-
deeltjes eigenlijk zijn. In Het Boek van de 
universele wetten introduceerde hij de 
term kwantumfotonen al. Hij leidde die 
af vanuit de Wet van Creatie. Als er vóór 
de schepping een groot veld van poten-
tie is, waarmee is dat dan gevuld, vroeg 
hij zich af. In zijn optiek konden dat niet 
anders zijn dan de allerkleinste energie-
pakketjes of lichtdeeltjes zijn en is die 
toen kwantumfotonen gaan noemen.

Kwantumfotonen kun je volgens Glaude-
mans omschrijven als de allerkleinste 
energiepakketjes of lichteenheden 
waarvan alles is gemaakt. Het zijn de 
meest fundamentele bouwstenen van 
het universum, die zelf geen massa 
hebben, maar wel massa kunnen schep-
pen, ze zijn in zichzelf ondeelbaar en 
neutraal, overal aanwezig, het zijn 
energiepakketjes, en actie-eenheden, 
waarmee alles is opgebouwd, elke 
dimensie, en elk patroon of object in 
elke dimensie. Het boek gaat over licht 
en liefde die Glaudemans de twee 
oerkrachten in de schepping noemt. 
Licht is waarvan alles is gemaakt op het 
allerkleinste niveau. Liefde is de inten-
tie waarmee de schepping in gang is 
gezet en in beweging wordt gehouden.
Over deze twee krachten gaat dit boek. 
Naast poëtische teksten en gebeden is 
er toelichting en verheldering.  
Zowel het hart als hoofd worden aange-
sproken en dat kan Willem Glaudemans 
als geen ander! 

En er is een praktische component: hoe 
doen we dat toch met de liefde? Kunnen 
we ons hart in mededogen openen? Wat 
is de werking van het licht? Wat gebeurt 
er als we iets letterlijk naar het licht 
brengen? Waar licht komt kan het duister 
niet bestaan, waar liefde is wordt angst 
ongedaan gemaakt.

Dit nieuwe boek van Glaudemans heeft 
me van de eerste tot de laatste blad-
zijde geboeid, maar het vereist wel 
concentratie, want wat hij beschrijft is 
niet alleen fascinerend maar ook veel-
omvattend.

Mooi is wat hij zegt over de kracht van 
licht: ‘Wie geheimen heeft, heeft het licht 
te vrezen. Wie een web van leugens heeft 
gespannen moet oppassen dat niet 
ergens een draadje in het licht springt, 
het kan zijn hele web verwoesten.’ en 
‘Het licht van de waarheid zal het duister 
van het ego eenvoudig wegschijnen. 
Duister kan niet meer bestaan waar  
het licht binnenkomt. Licht maakt alles 
tot licht.’

Achter Darwins horizon
Een religie voor atheïsten
Auteur: Nick Broers
Uitgever: Damon, 2015
De visie van Broers komt erop neer, dat 
God niet bestaat: godsgeloof is wens-
denken. Toch is de methodoloog en 
statisticus Broers beduidend genuan-
ceerder dan al die populaire atheïstische
visies van bijvoorbeeld een Richard 
Dawkins.

Broers betoogt dat we afscheid hebben 
genomen van het top–down denken, 
een theoretisch bouwwerk, dat van 
bovenaf wordt opgelegd.  
Isaac Newton noemt hij overigens een 
bottum–up en top–down denker. ‘Door 
jarenlange studie van het boek Open-
baringen wist Newton uiteindelijk mee 
te delen dat de Apocalyps zich niet 
eerder dan in het jaar 2060 zou voor-
doen.’ We hebben dus nog even.
We leven na Darwin in een wetenschap-
pelijke wereld van het bottom–up 
denken. Hier gaat het om waarneming 
en experiment. Vanuit dit denken kun je 
niet meer aankomen met ideeën over 
een Schepper, zegt Broers.

In zijn persoonlijke atheïstisch manifest 
laat hij niet veel heel van godsgeloof en 
godsdienst. Godsgeloof is projectie en 
wensdenken. Anderzijds heeft hij niet 
zoveel met de populaire atheïstische 
visie dat het leven geen zin heeft. Juist 
door middel van ‘schijnbaar betekenis-
vol toeval’ laat Broers zien hoe onze 
individuele levens zijn opgenomen in 
een (ondoorgrondelijk) groter verband. 
Wel zal een atheïst twee aannames 
moeten ‘geloven’: het bestaan van een 
‘niet-lokale samenhang’ van twee 
gebeurtenissen, dat wil zeggen dat er 
geen herleidbare schakel is tussen twee 
gebeurtenissen, maar wel een mysteri-
euze correlatie tussen de twee.

In zijn geestige stijl wijkt hij sterk van 
‘zin-aanbieders’ als Deepak Chopra. 
Voor Broers gaat het om de empirische, 
toetsbare werkelijkheid zodat je bij hem 
niet moet aankomen met bijvoorbeeld 
een of andere soort god, hogere mach-
ten, of bijna-doodervaringen.
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Dirk van de Glind: Lieve mens, wéés wat je bent! Een boek om 
langzaam te lezen; Uitgeverij Van Warven 2016
Een boek dat door het heldere en begrijpelijke taalgebruik 
velen zal aanspreken. Van de Glind wil met dit boek inzichte-
lijk maken wie en wat wij zijn en hoe het in en bij ons – en 
tussen ons – werkt en niet werkt.
De woorden ‘Wéés wat je bentǃ’ hebben heel veel diepgang. 
Dat komt omdat er in die paar letters tal van betekenissen 
verstopt zit. Zo is ‘Ik Ben’ de centrale naam in het boek, dat 
docent levensbeschouwing Dirk van de Glind respectvol 
aanduidt met ‘Het Oude Boek’. En... met een variant op het 
‘Ken uzelve’ bij het orakel van Delphi: ‘Word wie je bent’. 

Douwe Halbesma: Zeilen op de wind van vandaag; Uitgeverij 
Van Warven 2016
Halbesma, geboren in 1962, is een vreemde eend in de bijt. 
De schrijver wijst namelijk alle religieus-spirituele tradities 
en filosofieën om tot vrijheid te komen van de hand. De 
juiste leer is, volgens hem, de leer die alle leringen onge-
daan maakt. Toch weet hij vrijheid aan de horizon te laten 
gloren. Deze vrijheid zal van niets afhankelijk zijn en voor 
iedereen toegankelijk zijn. 
Dit boek is voor hen die het aandurven hun egoïsme op te 
geven. De schrijver laat niets heel van het menselijk pogen 
om zichzelf op de kaart te zetten. Zichzelf actueel maken ziet 
de schrijver als oorzaak van het onvrij zijn. 
Dit boek bevat een scherpe analyse van het menselijk leven 
met de nadruk op alle leugens en misleidingen waarin 
mensen verstrikt kunnen zitten. Als de nevel van wat de 
mens de laatste twee miljoen jaar aan beschaving voor 
zoete koek heeft geslikt is opgetrokken, is vrijheid een feit. 

Piet ten Klooster: Fenomenaal vergezicht; Uitgeverij Van 
Warven 2016
Ook Ten Klooster ging op zoek naar een volledig en betrouw-
baar beeld van de werkelijkheid. Hij stelde zich de vraag of 
het mogelijk is om tot een Model van de Totale Werkelijkheid 
te komen. ‘Waar kom ik uit als ik wetenschap en religie com-

bineer tot één geheel?’ Hij ging op onderzoek uit en kreeg 
een fenomenaal vergezicht. Het waarneembare deel van de 
werkelijkheid kunnen we zien, horen, voelen, proeven en 
ruiken. Maar ook Ten Klooster stelt met William James vast 
dat er een onmetelijk groot deel van de werkelijkheid is dat 
we (nog) niet kunnen ervaren. 

Sigrid Karssens: Godenmens; Elikser 2016
Na drieënveertig jaar op Aarde grijpt de Lichtwereld in in het 
leven van Sigrid Karssens. De poort naar de metafysische 
werelden wordt wagenwijd opengezet. Mariaverschijningen, 
ontmoetingen met buitenaardsen, hybride kinderen en 
goden uit vervlogen tijden volgen. Sigrid ontmoet hen tij-
dens uittredingen in haar slaap.
In dit avontuurlijke boek komen oeroude verborgen kennis 
en informatie uit de verre toekomst samen. Daarnaast 
beschrijft ze het pad van heling dat heimwee, gemis en 
uitreikend verlangen definitief oplost en ze zichzelf als mens
kan heiligen. 
Op zich heb ik niet veel met Mariaverschijningen en ontmoe-
tingen met buitenaardsen, maar het boek biedt wel boeien-
de informatie.

Frank Dikötter: De culturele revolutie: een volksgeschiede-
nis, 1962–1976; Het Spectrum 2016
De Culturele Revolutie: een volksgeschiedenis, 1962–1976, is 
het derde boek in Dikötters ‘Volks’-trilogie over China in de 
tijd van Mao. Het eerste boek is De tragiek van de bevrijding: 
de geschiedenis van de Chinese Revolutie, 1945–1957; het 
tweede boek is Mao’s massamoord: de geschiedenis van 
China’s grootste drama, 1958–1962.
Het optreden van Mao leidde vooral tot de massale vervol-
ging van niet alleen tegenstanders, maar vooral ook van 
alles wat met religies te maken had. Bovendien geloofden 
velen in China dat religie iets slechts was en dat gelovigen in 
het gunstigste geval misleide mensen waren, maar waar-
schijnlijk kapitalistische spionnen. In dit klimaat kon de 
culturele revolutie goed gedijen. n

Boekaankondigingen
Nieuwe boeken waarvoor in dit nummer helaas geen plaats is voor een uitgebreide bespreking

worden in deze rubriek  aangekondigd. Enkele boeken zullen later uitgebreider worden besproken.

Aat-Lambèrt de Kwant

Pluk de appel
Auteur: Titia Henneman-Heering
Uitgever: Elikser, 2016
‘Pleaser’ was haar tweede naam. Zich in 
andere mensen verplaatsen, ze redden. 
Het leek de voorwaarde voor haar bestaan.
Hennemann droomt haar hele jeugd van 
helden en ridders te paard. De magiër 

Merlijn, koning Arthur en Morgan le Fey 
zijn voor haar levensechte metgezellen. 
Ridder Tiuri met zijn paard Ardanwen, 
dat is ze eigenlijk zelf. In haar fantasie-
wereld is alles mogelijk. Mens, dier, 
natuur en toverkracht staan op gelijke 
voet met elkaar. 
In de zakelijke dienstverlening komt ze 
zichzelf na een jaar knetterhard werken 
tegen als er borstkanker wordt ontdekt. 
Hoe tegenstrijdig het ook lijkt, de 
behandelingen brengen haar rust en 
het inzicht dat ze ook zelf een rol speelt 
in haar genezing. Ze past haar koers 
aan, maar nog steeds wordt ze voortge-
dreven door onrust, een diep verlangen 
waarvoor ze maar geen vervulling vindt.
Totdat op haar 49ste een kinderdroom 
uitkomt: een eigen paard. Haar hart 
wordt geraakt door een jonge Spaanse 
hengst, Jugueton. Zodra hij de hare is, 
dit prachtige dier waar ze zo graag de 

verbinding mee wil, wordt ze totaal 
onverwacht overspoeld door oncontro-
leerbare angsten en onzekerheid.
De pleaser in haar wordt door Jugueton 
niet geaccepteerd. Een ego dat haar 
jarenlang in zijn greep had wordt juist 
door dit paard van zijn voetstuk gegooid.
Met zijn hulp, weer borstkanker, muziek 
en heel veel bijzondere mensen en 
dieren om haar heen kan Titia zichzelf 
eindelijk van dit oude systeem bevrijden
en vindt ze de moed om voor zichzelf te 
kiezen.
Pluk de appel heb ik op een rustig en 
mooi plekje in de duinen met veel 
plezier gelezen en ik vond het jammer 
dat het uit was. Titia Henneman slaagt 
erin je aandacht vast te houden en te 
raken. Het is een ontroerend, mooi en 
open geschreven boek waaruit mensen 
die met ziekte en tegenslagen te maken 
krijgen moed kunnen putten. n


