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Zijn nieuwe boek “Engelen en visioenen, openbaringen over

de evolutie van de ziel” bevat lessen die aan Hiddinga tijdens

zijn uittredingen werden geopenbaard. Naar aanleiding van de

vele reacties die hij ontving op het verschijnen van het eerste

boek, kreeg hij inspiratie om een tweede boek te schrijven. In

zijn voorwoord schrijft hij: “De reacties waren voor mij heel

positief en veel lezers voelden bij het eerste boek in de open-

baringen die gegeven werden een vorm van bevestiging van

wat ook in hun eigen denken en gevoelens leefde. Wat boven-

al opvallend was, dat bijna tachtig procent van de lezers die

reageerden, mij vertelden, dat ze ook ervaringen hadden in

woorden en beelden en dit soms ook voor zichzelf opschreven

of op een of andere wijze zichtbaar trachtten te maken. Dit gaf

mij te denken. Kennelijk zitten we nu in een fase in onze evo-

lutie, waarbij de goddelijke geest direct in de mens verbinding

aan het maken is. Deze goddelijke geest is hier al duizenden

jaren mee bezig geweest, maar het lijkt alsof op dit moment

meer mensen hiervoor openstaan dan voorheen. Als dit zich

doorzet, betekent dit een heel nieuwe fase voor de mensheid,

en dat het niet langer de bedoeling is om de mensen kennis op

zich te verschaffen, maar dat het nu veel belangrijker is om

mensen te trainen hoe zij woorden en beelden die zij krijgen

(die in eerste instantie voor hen persoonlijk bedoeld zijn), kun-

nen verstaan”, aldus Hiddinga.

In zijn nieuwe boek wordt ingegaan op tal van vragen over

onderwerpen als zelfmoord, euthanasie, omgaan met dieren- en

plantenrijk, en er worden opmerkelijke antwoorden gegeven.

Een intrigerend boek, waarin Hiddinga in sobere stijl ver-

telt over zijn visioenen die hij tijdens zijn uittredingen kreeg.

Zonder opsmuk geeft hij door wat hem tijdens die uittredingen

zoal verteld werd. De inhoud van deze boeken is fascinerend,

vele lezers werden erdoor getroffen, zoals uit de vele reacties

bleek. Ook na een radio-uitzending van OHM, waarin hij aan

het woord was, kwamen er veel van dergelijke reacties.

Verschillende malen wijst hij erop, dat iedereen dergelijke

ervaringen kan hebben en dat er een tijd gaat komen waarin dit

gewoon zal zijn. Het is deze bescheiden toon die de boeken

van Hiddinga zo geloofwaardig maken.

Jaap Hiddinga: Visioenen en uittredingen. Openbaring van goddelijke

wijsheid. Ankh-Hermes 2003.

Jaap Hiddinga: Engelen en visioenen. Openbaringen over de evolutie

van de ziel. Ankh-Hermes 2004.

Man, vrouw en zielenbewustzijn
Onlangs stuitte Jaap Hiddinga in een boekwinkel op het boek

Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus. Hij

keek er naar met een glimlach, want de titel alleen al sprak

boekdelen over dit onderwerp, waarover inmiddels honderden

boeken verschenen zijn.

Waarom denken mensen eigenlijk, dat er een bepaalde

spanning tussen mannen en vrouwen zou bestaan, van een

orde als lijkt het erop, dat zij van verschillende planeten zou-

den komen? En dat terwijl er toch een hele sterke aantrek-

kingskracht tussen hen is die wij liefde noemen in al zijn

vormen en mogelijkheden. Hij sprak hierover enige jaren gele-

den met een vrouwelijke collega in Schotland, waar hij woont,

die zei: ‘What a nonsense, Man are from earth, women are

from earth, deal with it’ (Wat een onzin, mannen komen van

de aarde en vrouwen komen van de aarde, ga er maar mee

om). Een gezonde reactie van iemand met een gezond ver-

stand en veel ervaring. Toch is dit niet de enige manier om

naar de titel van dit boekje te kijken. In een diepere zin wordt

aangegeven, dat de verschillen tussen man en vrouw van een

andere orde en andere oorsprong zijn. Venus is het beeld van

de liefde en Mars het beeld van de oorlog en agressiviteit.

Hoewel het niet juist is om op deze wijze de twee seksen te be-

oordelen, is het wel zo dat er volgens Hiddinga in diepere zin

een kern van waarheid in zit. Dit blijkt o.a. uit een van de visi-

oenen, dat in het eerste hoofdstuk duidelijk laat zien dat van

oorsprong het mannelijk element vernietigend was en het vrou-

welijke element opbouwend en voedend. Er is dus een bepaald

spanningsveld en op verschillende niveaus ook een vorm van

onbegrip tussen de twee seksen. In de afgelopen periode hebben

veel

lezers en lezeressen hem reacties gestuurd en ook om levensad-

viezen gevraagd, die verband hielden met het ogenschijnlijke

onbegrip tussen man en vrouw en de relatieproblemen die daar-

uit voortvloeien. “Het lijkt soms alsof de spanningen tussen

deze twee een bijna alles overheersende invloed hebben op het

dagelijkse leven en dat andere zaken, zoals bijvoorbeeld werk,

bijna een tweede of zelfs derde plaats innemen.

Waarom groeit mijn partner niet mee met het bewustzijns-

proces dat ik nu meemaak? Is er geen gelijkheid in een relatie

mogelijk? Waarom is het zo moeilijk om werkelijke liefde te

vinden en te ervaren? Maar ook vragen zoals, wat is de twee-

lingziel of verenigende ziel? Kan ik deze op aarde tegenkomen?

Wat is de karmische band tussen partners? Kunnen we zowel als

man en als vrouw geboren worden of zijn er specifiek mannelij-

ke en vrouwelijke zielen en wat is de achtergrond van homosek-

sualiteit? Maar ook de hoofdvraag: wat is werkelijke liefde en

wat is de invloed van werkelijke liefde in ons wezen?

Op deze vragen mocht Jaap Hiddinga veel nieuwe, buiten-

zintuiglijke ervaringen meemaken en omdat er zoveel verschil-

lende vragen zijn geweest met daarop heel veel antwoor- den,

leek het hem verstandig een apart boekje aan dit onderwerp te

wijden.

Dit boekje is dus niet geschreven vanuit de normale ge-

zichtspunten van man en vrouw, en het mannelijke en vrouwe-

lijke, maar vanuit het mens-zijn op aarde en in dit mens-zijn

vanuit de ziel. De antwoorden kunnen voor velen een openba-

ring zijn, omdat het uiteindelijk duidelijk is, dat er geen ver-

schil bestaat, maar dat het spanningsveld gecreëerd en in stand

gehouden wordt op het moment dat wij ons met ons man- en

vrouwzijn gaan identificeren in plaats van onszelf als een god-

delijke ziel te ervaren die in een menselijk lichaam geïncar-

neerd is. Het zal duidelijk zijn, dat de verschillen en de

aantrekkingskracht tussen man en vrouw voor velen in de eer-

ste plaats fysiek zal zijn. Het is ook duidelijk, dat dit geholpen

heeft om de planeet te bevolken en daarmee de voortgang van

het menselijke geslacht te waarborgen, maar naarmate men op

het pad van geestelijk bewustzijn vordert, komen er ook ande-

re gedachten naar boven die in relaties een rol spelen. Is het

wel nodig om een ras in stand te houden, indien liefde niet van

mens tot mens en van ziel tot ziel bestaat.

Jaap Hiddinga: Man, vrouw en zielenbewustzijn. Openbaringen van

goddelijke liefde in Relaties.

Verschijnt in mei 2005. Ankh-Hermes 2004.

* * *
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Column hoofdredacteur
Lambèrt de Kwant

Spirituele zwabberaar
Onlangs had ik met iemand een dis-

cussie over de spirituele weg, die ik

meen te moeten gaan. Ik zou eigenlijk

met alle winden meewaaien en nooit

bij een bepaalde leer of leraar blijven.

“Klopt”, zei ik, “sta eigenlijk nooit stil

bij één bepaald dogma of bepaalde le-

raar. Heb veel gehad aan Rudolf Stei-

ner, Alice Bailey , Sri Aurobindo,

Omraam Mikhaël Aïvanhov, enz.”.

Een goede vriend attendeerde mij begin jaren ’90 op Leadbea-

ters “De wetenschap der Sacramenten.” Het fascineerde mij

enorm, vooral wat hij over het bouwen van de geestelijke tem-

pel schreef en uitbeeldde aan de hand van illustraties.

Ik weet nog, dat ik op een dag op het Plein in Den Haag

het boek zag liggen bij een antiquair, tezamen met enkele an-

dere boeken van Leadbeater: “De meesters en het pad”, “De

ziel en haar mechanisme”, “Aan de voeten van den meester”

en “Dromen”.

Nu had ik aan boeken bepaald geen gebrek; in verschillen-

de bladen schreef ik ook toen al over spiritualiteit, maar deze

boeken moest ik hebben en het kostte me ook heel wat, maar

heb van dat kopen nooit spijt gehad.

Vorig jaar stuitte ik op de Deventer boekenmarkt op

“Innerlijk leven, het zoeken naar waarheden” van Leadbeater.

Zo bezien was ook Leadbeater mijn leraar en uiteindelijk de

aanleiding om in 2001 tot de VKK toe te treden, maar een le-

adbeateriaan ben ik niet en zal ik ook nooit worden. Ik heb

veel mogen leren van de theosofie en lees met veel plezier het

blad Sunrise, maar noem mijzelf geen theosoof.

Spirituele bindingsangst
Al die personen die ik noemde, hebben mij gevormd, zijn mijn

spirituele leraren geweest, maar ik heb ook geleerd ze weer los

te laten. Je zou het spirituele bindingsangst kunnen noemen,

maar mijn weg gaat verder.

Zo spreekt het hindoeïsme mij bijzonder aan en niet alleen,

omdat ik researcher ben bij de OHM, maar ik heb niet de pre-

tentie mij nu meteen hindoe te noemen. De laatste jaren ben ik

intensief met de Bhagavad Gita bezig en zoals ik in een recen-

sie schreef zie ik de Gita als mijn spirituele, dagelijkse leraar

en ik denk ook, dat dit ’n blijvertje is, maar… ik laat mij ook

inspireren en raken. door andere geschriften en boeken.

Sommigen krijgen daar ’een sik’ van, willen weten waar ik

nu eigenlijk sta. Ik moet ze teleurstellen…mijn zoektocht gaat

door. Ik zoek geen meester, maar zoek de meester in mijzelf.

Ik wil mij best door een leraar laten inspireren, maar zal nooit

zijn of haar voeten kussen. Dat voorrecht is voorbehouden aan

m’n partner.

Nog steeds frappeert het mij hoe mensen zich vastklampen

aan een bepaalde leraar of meester en vrijwel alle lezingen of

workshops van een bekende spreker bezoeken. “Daar moet jij

toch eens naar toe,…daar zul je veel aan hebben”. Ik mompel

dan doorgaans zoiets van: “Nou, heb daar geen behoefte aan

en weet al wat die man gaat zeggen. “Ach”, verzuchtte iemand
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Onwaarschijnlijk?
Onze hoofdredacteur haalt onwaarschijnlijk veel kopij binnen, vooral

die voor dat “open podium”. Maar vaak zijn de artikelen ook onwaar-

schijnlijk lang. Nu we, na de twee dik gevulde nummers van 2004, naar

een meer normale omvang van dit blad terug moeten, wordt het wat

moeilijk om zulke lange artikelen te plaatsen. Vaak, maar beslist niet

altijd, verliest een artikel aan waarde door het drastisch in te (laten)

korten. We zouden zulk artikel ook in twee delen kunnen publiceren.

Nadeel daarvan is, dat na een kwartaal het eerste deel weer herlezen

moet worden om de draad weer op te pakken. Niet ideaal dus. In dit

nummer maakten we een uitzondering voor het artikel van Anneke de

Bruijn over de “Divina Commedia”, een werkstuk dat beslist niet in

twee gedeeltes te knippen valt en o.i. te plaatsen waard is.

De hoofdredacteur opent dit nummer met zijn persoonlijke column.

Verder in dit nummer voldoende “open podium”, denken we. Beoordeelt

u dat zelf maar. We noemen er een aantal; sommige artikelen zijn wat

langer, andere weer wat korter, zoals respectievelijk dat van Klaas Laan:

Elke maaltijd een communie en dat van Paul van Oyen: God als

Moeder. René Rodenburgh levert een bijdrage over de Heilige

Drievuldigheid; daarnaast een persoonlijke visie van ds. Broekhuysen en

Petra Schuurmans op De toekomst van de religie, religie dan in de

betekenis van ‘godsdienst’, niet als re-ligie. Onze regionaris, bisschop

Frank den Outer, schrijft over Inwijding en Opstanding.

Wat betreft het kerknieuws heeft Hendrik S. de Bruin weer een

hele klus gehad de maandbladen van de kerkgemeenten door te

worstelen.

“Wie raakt nog opgewonden bij de gedachte aan de geweldige

natuurkrachten die de lente mogelijk maken”, schrijft Johan Pameijer

in zijn artikel Ontwaakt, gij die slaapt. Ja wie? Onwaarschijnlijk, dat

het iedereen op deze aardbol zal zijn.

Een nieuwe lente ook voor Reflectie? We hebben nog onwaar-

schijnlijk weinig abonnementen. Vergeten op te geven? We bedoelen

het niet spottend, maar…ontwaakt, gij die het vergeten zijt!

Onwaarschijnlijk? Nee toch? — De eindredacteur.

Onze lezers schrijven…
We ontvingen een tweetal reacties van Mevrouw Elly

Kooijman-Beuzenberg uit Maarn. [Ingekort]:

Het artikel “Eenheid in verscheidenheid” van Paul van Oyen (de-

cember 2004) vindt zij een bijzonder goed artikel, maar merkt daarbij

op, dat Thomas Merton niet door een verkeersongeval, maar door

elektrocutie om het leven is gekomen. Voor informatie over Thomas

Merton verwijst zij naar de volgende literatuur: James H. Forest:

“Thomas Merton, een korte levensbeschrijving”, Gottmer/Haarlem,

1980. Verder ook: “Contemplatief gebed” en “Leven met Thomas

Merton”, beide in 2003 uitgegeven bij uitgeverij Meinema.

Toevoeging redactie: in de nieuwe R.K. Amerikaanse

“Catechismus voor volwassenen” is Thomas Merton niet meer

opgenomen als ‘geloofsgetuige’ in de rubriek ‘spiritualiteit’, wat in de

voorgaande versie wel het geval was. Veel protesten hiertegen van

de Amerikaanse gelovigen! Als reden van weglating van zijn bijdrage:

Mertons pleidooi voor interreligieuze dialoog,( waarbij hij wel

onderstreept, dat die in de eigen geloofstraditie geworteld moet zijn).

Vervolgens schrijft zij: “Zowel de redactie als de VKK staan niet

achter het artikel ‘Zonde bestaat niet’ (Reint Gaastra); toch heeft u

het geplaatst. Dit artikel lijkt mij beter te passen in de populaire

glossy-tijdschriften (en tv-programma’s over wonderen en bijzondere

gebeurtenissen) waar iedereen zonder onderscheid iets kan

beweren. Ter bescherming van andere auteurs in ‘Reflectie’ en ter

bescherming van dat waar de V.K.K. voor staat, lijkt het mij goed een

duidelijk besluit over de criteria tot plaatsing te nemen.”

Noot van de redactie: ‘Reflectie’ wil een zo open mogelijk podium

bieden voor zover artikelen ‘passen’ binnen de strekking van ons

(VKK)tijdschrift. Elke auteur schrijft op eigen titel. Eén van de criteria

m.b.t. plaatsing is: een artikel dat niet ‘passend’ of ‘onpasselijk’ is,

wordt geweigerd. In het betreffende artikel stond niets onpasselijks. De

opmerking van de redactie betrof niet het feit of zonde al dan niet

bestaat, maar de bewering ‘doorgevingen’ te ontvangen en op grond

dáárvan vaststellingen omtrent een religieuze of spirituele ‘zaak’ neer

te leggen. Dan scheppen we immers een dogma, i.c. ‘zonde bestaat

niet’, want Meester Jezus heeft mij dat zelf doorgegeven. En dat

gevaar zit erin. ‘Doorgevingen’ en ‘openbaringen’ zijn altijd persoonlijk

gebonden. Zij kunnen dus nooit verkondigd worden als een waarheid

aan en voor anderen, tenzij we aannemen op gezag van een ander.

Maar dan zouden we bij de verkeerde Kerk zijn.



moedeloos, “weet je, jij bent nog niet zover, anders zou je wel

anders reageren.” Blij dat ik nog niet zover ben en zal wellicht

nooit zover komen.

Nee, ik volg steeds mijn innerlijke leraar of meester en ga

volstrekt mijn eigen weg. Dat geeft wel eens een eenzaam

gevoel, maar ik ben nu eenmaal mede door m’n zwartekousen-

kerk-milieu, waarin ik opgroeide, allergisch voor dogma’s of

mensen die het allemaal zo goed weten.

Je komt ze ook in het spirituele wereldje tegen: mensen die

je precies weten te vertellen hoe de kosmos in elkaar zit en

welke karma’s ten grondslag liggen aan de hobbels in m’n

huidige leven. Wát kunnen we weten, vroegen de oude filoso-

fen al. Ben er nog niet achter

Boekenwijsheid of gnosis?
Ik heb heel veel boeken gelezen en moet dat door dat vak wat

ik koos nog steeds. Binnenkort moet ik voor m’n verhuizing

naar Alkmaar, die boeken ook weer allemaal inpakken en dan

ga je weer wat relativeren. Waar ben ik nu mee bezig!

Boekenwijsheid of gnosis, kennis van het hart?

Wat stellen al die boeken, al die wijsheid voor, als ik nog

steeds in een wolk van ‘niet weten’ zit en nog niets weet. Wat

kunnen we weten? Dé waarheid heb ik nog niet gevonden en

zal haar wellicht ook nooit vinden. “De waarheid is een land

zonder paden”, zei Krishnamurti eens en ik voel mij prima

thuis in dat land.

Ik wil niet meer napapegaaien wat ik gelezen heb, maar het

zélf ervaren. Niet over God praten maar Hem ervaren! Over

zijn af- en aanwezigheid.

Toch heb ik wel wat met die meesters. Heb destijds met

rooie oortjes “De meesters van het verre Oosten” gelezen en

weet dat ze er nog zijn, zowel stoffelijk als onstoffelijk.

Meesters zijn gewoon mensen zoals wij, met dit verschil

dat zij honderden tot wel duizenden jaren geleden op aarde

hebben geleefd. Zij hebben vaak met dezelfde problemen te

maken gehad als u en ik. Alleen zijn ze enkele bewustzijnssta-

dia verder gegroeid dan wij nu. Deze meesters met een hoog

ontwikkeld bewustzijn hebben de lagere eigenschappen zoals

agressie, egoïsme, jaloezie, angst, lichamelijkheid, begeerten

en andere zwaktes overwonnen. Onder de zeer ver gevorder-

den zijn enkelen die verder zijn dan de hoogst ontwikkelde

mensen in de ‘gewone’ maatschappij. Dat zijn de adepten, de

meesters, de mahatma’s. Zij beheren en beschermen de aloude

heilige kennis. Het schijnt, dat ze daardoor moeilijk ‘vrij in de

wereld’ kunnen wonen, maar in afzondering leven, zoals in

Tibet. Samen vormen ze een broederschap, waarvan ieder lid

de anderen kent en op een telepathische manier met hen kan

communiceren. In feite zijn de meesters dus voorlopers en be-

schikken over gaven die in wezen iedereen heeft en die zich

bij steeds meer mensen zullen manifesteren. Dat is wat nu ge-

beurt. Het gaat erom meester over jezelf te worden en je niet

meer te laten “overmeesteren” door mensen die roepen, dat je

die of gene meester moet navolgen. Geen napraters. Leren

van wat meesters vroeger en nu te zeggen hebben, maar pas

het toe in je eigen leven, herijk het, durf eigen-wijs te zijn en

te vertrouwen op je eigen wijsheid. Dan zullen we merken, dat

de meesters en meesteressen ook ons inspireren. Waar het om

gaat, is dat we ons weer her-inneren dat we goddelijk zijn,

meester en meesteres zijn. Durf masterplayer te zijn en je open

te stellen voor wat de meesters en onze innerlijke leraar ons al

zo lang willen zeggen. Wij zijn goden, zoals dat zo treffend in

de psalmen staat, maar zijn vergeten wie we zijn. Worden wie

je werkelijk bent, daar gaat het om. Authentiek durven zijn.

Misschien ben ik als spirituele zwabberaar helemaal geen

goede hoofdredacteur van een blad als dit. Mensen, zo blijkt,

willen toch graag weten waar je staat en wat ze aan je hebben.

Anderzijds is dit een prima vrij-katholieke eigenschap: vrij

van dogma’s, openstaan voor andere spirituele en religieuze

uitingen, maar ook bereid zijn steeds weer je spirituele of reli-

gieuze overtuigingen los te laten, ze te herijken.

Vandaar dat ik steeds weer op zoek ben naar mensen met

andere en nieuwe opvattingen, die wellicht niet stroken met

die van nu, maar toch aan het denken zetten. Vrij-katholiek,

vrij-algemeen dus, zoals de betekenis van “katholiek” luidt.

De schadelijke gevolgen van onverdraagzaamheid en dog-

matisme zijn voor de wereld onmiskenbaar. Omdat ze hun

wortels hebben in onze menselijke natuur, manifesteren ze

zich vandaag de dag nog steeds, zelfs in toenemende mate!

Een voorbeeld: onder het mom van angst voor opleving

van nazisme gingen er stemmen op de swastika te verbieden.

Dit zou betekenen dat de swastika, als religieus symbool ver-

boden zou worden, wat ook voor de VKK gevolgen zou kun-

nen hebben. Hindoes in Groot-Brittannië zijn overigens een

campagne begonnen om de swastika als het hindoeïstische te-

ken van leven weer in ere te herstellen. De swastika die door

de nazi’s werd geadopteerd en sindsdien symbool staat voor

haat, antisemitisme, geweld, dood en moord is een 5000 jaar

oud Hindoesymbool. De swastika, en ook de swastika in de

VKK is iets anders dan het hakenkruis.

De spirituele swastika is het rad van de H. Geest, dat

rechtsom wentelt, waardoor de vlammen (haken) naar links ge-

richt zijn. Het is dus geen hakenkruis. Het hakenkruis (Nazi-

symbool) is door de nazifilosofen in de “zwarte” richting ge-

zet, draaiend naar links, waardoor de haken (vlammen) naar

rechts gericht zijn. Dit is een wezenlijk verschil dat door de

beijveraars van een verbod over het hoofd wordt gezien. De

swastika is een nazi-symbool, volgens hen. Punt uit!

De bezwaren hebben echter diepere wortels.

De Swastika is in christelijke optiek ook een oud, ‘heidens’

symbool, waartegen al begin vorige eeuw werd gewaarschuwd.

Ten onrechte; het is een strijd tegen de eigen spirituele wor-

tels. Voor velen is de swastika nog steeds hét Nazi-symbool,

terwijl het al duizenden jaren een religieus symbool is. Een

verbod zou dus verstrekkende gevolgen hebben. Het symbool

dreigde daarom in Europa verboden te worden. Achtergrond is

niet alleen de weerzin tegen de swastika als nazi-symbool,

maar vooral ook tegen de vermeende heidense en in christelij-

ke ogen, occulte oorsprong. Gelukkig zit een verbod er voor-

lopig niet in, maar de discussie is wel tekenend!

Hier toont een deel van het christendom weer haar dogma-

tische, superieure karakter. De Swastika, door velen gelijkge-

steld met het hakenkruis, is één van de oudste religieuze sym-

bolen die vandaag de dag nog bestaan. Het is een prehistorisch

en heilig symbool dat ouder is dan alle bekende religies. Deze

gemeenschappelijke erfenis van de mensheid, de verbinding

tussen bijna alle ontwikkelde culturen, kon ook in West-Euro-

pa nog tot het begin van de vorige eeuw vereerd worden als

een overgeleverd heilig symbool, dat het hoogste inzicht van

de mensheid vertegenwoordigt. Het is een symbool van het

uitdijende heelal en de Melkweg. Wie sommige orthodoxe
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gemist om het juiste te doen op het juiste moment en op de juis-

te manier.

Ook uit deze Gita wordt duidelijk dat Arjuna, de hoofdper-

soon, die moét strijden tegen zijn eigen familie, om te voorko-

men dat hijzelf en de zijnen worden omgebracht, is als een

ieder van ons. Hoewel hij dapper en onverschrokken is, wordt

hij in de confrontatie met de ultieme uitdaging neerslachtig,

machteloos en angstig . De krachten van de duisternis die onze

zelfzuchtige verlangens en eigenzinnigheid vormen, dreigen

ons altijd te overspoelen met gevoelens van somberheid, een-

zaamheid, afwijzing en pijn. In werkelijkheid is elke negatieve

gemoedstoestand een toegeving. De Gita spoort ons aan om

‘op te staan en te vechten.’ Ze vraagt ons in onze goede eigen-

schappen te geloven en ze te stimuleren. Tenslotte bevatten

beide delen ook een tekst voor vandaag, zoals deze: “Krishna

zegt tegen ons, dat al je problemen, zorgen en angsten ontstaan

omdat je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. Veran-

der je uitgangspunt en verander de geijkte manier waarop je de

wereld ziet in een waaruit de waarheid spreekt. Dan zijn al

deze problemen geen problemen meer. ”Kies daarom vandaag

één van je angsten en zorgen of problemen uit en kijk er van

alle kanten naar. Je zult ontdekken, dat datgene waarover jij je

zorgen maakt, in de toekomst ligt. Op dit moment bestaat het

in feite niet. Zeg tegen jezelf: “Hoe gaat het nu met me?” Dan

merk je vanzelf dat het goed met je gaat.”

Bezig zijn met de Bhagavad Gîtâ, zoals we dit in de Sal-

land- Bhagavad- Gita groep doen, heeft een helend effect. Er

komt dan ook heel wat los, op deze avonden, waarop we beur-

telings een tekstgedeelte voorlezen en redigeren. Als religie-

journalist dacht ik een poos over veel kennis te beschikken;

het bezig zijn met de Gîtâ leert je inzien, dat je nog steeds in

een wolk loopt van je eigen vooringenomenheid en dat kennis

heel betrekkelijk is. De teksten zijn voor mij gaan leven. Ze

zijn haast een levende leraar geworden. Dit eerste deel is een

weerslag van onze zoektocht en van ons omgaan met deze

tekst. De verklarende en inspirerende teksten van Mansukh

Patel zijn voor velen een onmisbare schakel. Ook bij hem gaat

het erom de Gita te actualiseren en in het leven van alledag te

plaatsen. Ik wens de twee, fraai gebonden delen in de handen

van vele zoekers naar waarheid, die volgens Krishnamurti, een

land zonder paden is. De Gita leert mij, dat die waarheid niet

buiten mij ligt, maar in mijn eigen bron. Wanneer, zo zegt de

Gita, jouw geest van alle kanten wordt belaagd door wat je

hoort, en als je desondanks in evenwicht blijft en je stevig ge-

vestigd weet in jezelf, dan bereik je de staat van Yoga, de staat

van vereniging met je Zelf.

Mansukh Patel: Op weg met de Bhagavad Gita. Deel I. De essentie

van de reis.

Mansukh Patel, Chris Barrinton, Savitr MacCuish, John Jones: Op weg

met de Bhagavad Gita deel 2. De reisgenoot. Stichting Life Foundation

International.

Boekeninfo - kort
Zojuist verschenen of binnenkort te verschijnen:

Hein Stufkens: Gelukkig zijn; De monnik als model

Ondanks onze welvaart zijn we dikwijls ongelukkige, ontevre-

den en door veel angst geplaagde mensen.

In dit nieuwe boek van Hein Stufkens worden we uitgeno-

digd de monnik in onszelf tot leven te laten komen en ons op-

nieuw toe te leggen op eeuwenoude spirituele oefeningen als:

tijd maken voor niets doen, stilte en alleen zijn, echt gaan lui-

steren naar jezelf en de ander, je sterfelijkheid accepteren en

het leven in dankbaarheid vieren. Dit boekje gaat over de

ademnood van de ziel, die de westerse mens ongelukkig en

depressief maakt, ook al heeft hij alles. En het gaat over wat

de monnik, als erflater van wegen naar vreugde en geluk, aan

die in spirituele nood verkerende westerse mens te bieden

heeft. Als de monnik ook in onszelf schuilt, dan zijn we voor

zuurstof voor onze ziel niet alleen afhankelijk van de monni-

ken die – waar ook ter wereld, en in welke religieuze traditie

ook – buiten ons hun zuiverend werk doen. Dan kunnen we

ook zelf onze ziel lucht geven door ruimte te maken voor de

monnik in onszelf, en op die manier een grote bijdrage te leve-

ren aan ons eigen levensgeluk en aan dat van de mensen in

onze omgeving. Misschien kunnen we zo bovendien een bij-

drage leveren aan de omvorming van de westerse samenle-

ving, die zo gevaarlijk uit balans is geraakt door de fixatie op

het uiterlijke goud (materiële welvaart) en de verwaarlozing

van het innerlijk goud (de rijkdom van de ziel). Stufkens zegt,

dat het al heel wat zou zijn als we ons regelmatig eens een

halfuurtje terug zouden trekken in onze eigen ‘woestijn’ of op

onze ‘berg’, misschien soms eens wat langer (een uur, een hal-

ve dag, een dag), zonder afgeleid te worden door een veelheid

aan contacten en indrukken van buitenaf; als we onszelf ge-

woon eens af en toe zouden toestaan om alleen te zijn en stil te

vallen op een plek, binnen of buiten, die we daarvoor uitkie-

zen. Hein Stufkens is een gevoelsmens en mysticus, zoals ook

duidelijk bleek uit zijn vorige boeken, w.o. Het zevenvoudige

pad van Franciscus van Assisi. Ook dit boek zal veel Reflec-

tie-lezers diep raken.

Een volgende keer zullen we een hoofdstuk uit dit mooie,

vanuit de ziel geschreven boek publiceren. Het verschijnt bij

Ank- Hermes in maart 2005
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Kosmische reizen
Vorig jaar verscheen het boek “Visioenen en uittredingen”

van Jaap Hiddinga, “openbaringen van goddelijke wijsheid.”

In dit boek wil de auteur duidelijk maken, dat we in een bij-

zondere tijd leven.

In “Visioenen en uittredingen” schetst Hiddinga zijn erva-

ringen, waaruit zou blijken dat de mensheid op een belangrijk

breekpunt in haar ontwikkeling is aangekomen. Over niet al te

lange tijd zouden zich dingen op onze planeet voltrekken die

ons voorstellingsvermogen verre te boven gaan. In het in deze

rubriek verschenen boek “De Maya- profetieën, het verhaal

achter de film The Year Zero (op video verkrijgbaar), wordt

eveneens gesproken van een overgangstijd naar een nieuw

tijdperk. Dit zou samengaan met veel veranderingen in de na-

tuur, ook grote natuurrampen, maar tegelijkertijd grote veran-

deringen in het bewustzijn van de mensen. Jaap Hiddinga

krijgt eveneens antwoorden op de vele vragen die hij heeft

over de bestemming van de mensheid en schouwt de fascine-

rende samenhang tussen de zichtbare en onzichtbare werke-

lijkheid, zoals dat ook in het boek “Kosmische Visie,

wetenschap en het Akasha – veld” van Ervin Laszo aan de

orde komt.
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Ik heb het boek met rooie oortjes gelezen. Het ligt bij de ande-

re boeken naast m’n bed en ik ervaar het lezen in dit boek als

een probaat slaapmutsje! Wanneer ik me wat zorgen maakte,

was het even lezen in dit boek voldoende om in te zien hoe be-

trekkelijk die zorgen zijn.

Wat ook van belang is, zijn de ademoefeningen die Ed

Verhoeff aanreikt. Oefeningen die de mentale energie verstekt.

Ze zijn gemakkelijk aan te leren, geven veel rust en brengen

een goede balans tussen de mentale en emotionele energie.

Natuurlijk leiderschap kun je ontwikkelen door alle energie-

centra in je te activeren.

Ik ga in grote stappen door dit boeiende en intrigerende

boek heen.

Hoewel Verhoeff het begrip spiritualiteit vermijdt, is

“Gratis maar niet voor niets” een heel spiritueel boek .Goed

leiding geven is m.i. ook spiritueel bezig zijn. Een goed leider

die gerespecteerd wordt, is een spiritueel man, ook al beseft

hij dat zelf niet.

In zijn begrippenkader is voor Verhoeff het woord ‘mana-

gen’ meer dan het nastreven van korte-termijn successen. “Het

is een continu proces van investeren in mijzelf, in de mensen

met wie ik samenwerk in de organisatie. Het is energie en ent-

housiasme opwekken. Het is mens en organisatie laten groei-

en, waarbij de parameters waarop wordt beoordeeld niet altijd

de rationele, de meetbare grootheden zijn.”

Ed Verhoeff spreekt tenslotte van de noodzaak van het be-

slissingen durven nemen en daarbij de moed te hebben gebrui-

kelijke paden te verlaten. Ieder heeft daarin zijn of haar eigen

ontwikkeling af te leggen, en dat pad is uniek.

Dit managementboek beschrijft hoe je een dergelijk pad

vanuit een ander perspectief dan het geijkte kunt bewandelen.

Het geeft je als lezer handvatten en hulpmiddelen om je eigen,

unieke ontwikkelingspad te ontdekken. “Gratis maar niet voor

niets” is ook een uitstekend boek voor de geestelijkheid en be-

sturen in de VKK. Ook priesters en leden van kerkbesturen,

maar ook in de landelijke organisaties, zullen baat bij dit boek

hebben. Ook leiding geven in onze kerken heeft met manage-

ment te maken. Bovendien is het voor onze priesters ook nut-

tig kennis te nemen van waar managers zoal mee te kampen

hebben, want ook zij krijgen te maken met kerkbezoekers die

worden geconfronteerd met burn-out of ingrijpende gebeurte-

nissen en reorganisaties in de werksfeer.

Kortom, een heel herkenbaar boek; in heldere, aanspreken-

de spreektaal geschreven.

Dit boek is van groot belang, juist in deze tijd waarin alles

op z’n kop staat en vele directeuren en managers dit jaar, zoals

dat onlangs in de krant stond, hun baan verliezen.

Er waait een giga storm door het bedrijfsleven, de druk op

managers en hun medewerkers is enorm en dan komt zo’n

boek als een verfrissende wind

Wie Ed Verhoeff kent, hoort hem spreken! Wie hem niet

kent, zal zich onmiddellijk aangesproken weten door deze per-

soonlijke stijl. In een crisissituatie die zich tijdens een verga-

dering onlangs voordeed, bracht ik wat ik een dag eerder had

gelezen in praktijk. Na afloop was iedereen verwonderd, dat

het allemaal zo goed was afgelopen.

Ik stond erbij te grijnzen.

LdK

Op weg met de Bhagavad Gita met Mansukh Patel

In 2001 verscheen “Op weg met de Bhagavad Gita” van Man-

sukh Patel e.a. Het zijn twee delen geworden, waarin op zeer

toegankelijke wijze het verhaal van de Gita verteld wordt.

Geen weergave slechts van de strofen met commentaar, maar

een levendige tekst waardoor je al snel vertrouwd wordt met

de wereld van de Bhagavad Gita.

Mansukh Patel c.s. heeft de Gita op deze manier wel heel

toegankelijk gemaakt, zoals hij dat al eerder op televisie deed.

Velen die de prachtige serie over de Bhagavad Gita met

hem via OHM-televisie zagen, waren geraakt door de manier

waarop hij over de Gita sprak en die uitlegde.

De Bhagavad Gita wordt ook wel “Het lied van God” ge-

noemd. De wijsheid van de Gita, de nectar van de Uphanisads,

is tijdloos en universeel. Ze is evenzeer van toepassing in onze

tijd als duizenden jaren geleden, toen de wijze Veda Vysa haar

samenstelde.

In zijn voorwoord zegt Mansukh Patel dat de Bhagavad

Gita, zolang hij zich kan herinneren, een deel van zijn leven is

geweest. Zijn moeder reciteerde zelfs uit de Gita, terwijl zij

hem borstvoeding gaf. “Hoewel zij kon lezen, noch schrijven,

had zij verhalen, liedjes en strofen in het Sanskriet uit haar

hoofd geleerd. Deze stroomden door mij heen, vulden de cel-

len van mijn lichaam en geest en versterkten mijn ziel.

‘ ’s Avonds stak mijn vader tijdens onze gebeden altijd een

kleine diva aan, pakte de Gita, die op het familiealtaar lag, en

sloeg haar plechtig en met diep respect open. Wij zaten met

ons hele gezin bij elkaar en luisterden aandachtig naar de stro-

fen die hij voorlas. Hun klank en structuur namen wij bijna als

voedsel tot ons. Voor mij is Krishna nooit een fantasiefiguur

geweest of onderdeel van een leggende of mythe.”

Mansukh Patel zegt, dat de Bhagavad Gita ons de kunst leert

om in vrijheid te leven en hoe wij het leven vorm kunnen geven.

Mahatma Ghandi, één van de grootste vrijheidsstrijders aller tij-

den en eveneens een grote held van mij, liet zich iedere dag van

zijn leven door haar leiden. Net alleen las en bestudeerde hij de

Gita dagelijks, hij bezat ook de wijsheid en de vaardigheid om

de Gita in zijn leven toe te passen. Bij menige gelegenheid zei

hij, dat zij de absolute bron van zijn kracht was en tevens het

meest praktische boek dat hij ooit in handen had gehad. De Gita,

zo zegt Patel zelf verder, leert ons teleurstellingen zodanig be-

nutten dat wij en onze ontwikkeling er baat bij hebben. Het

werk en leven van Ghandi getuigen ten volle van zijn eerbied

voor de Gita en de toepassing daarvan, want hij liet haar doord-

ringen in iedere bewuste gedachte, ieder bewust woord en iedere

bewuste daad. Hierdoor is het een lichtbaken voor miljoenen

mensen geworden. Het enige verschil tussen Ghandi en degenen

die de Gita slechts zien als een spiritueel geschrift, is dat hij haar

in praktijk heeft gebracht.” De samensteller, Yamuna Devi, zegt

in het voorwoord van het tweede deel, dat `Mansukh, Chris, Sa-

vitri en John, de medeauteurs, uit eigen ervaring weten dat het

lezen over diepzinnige, spirituele waarheid iets heel anders is

dan de praktische toepassing ervan. In de meest aangrijpende

omstandigheden hebben zij de kracht en de wijsheid van de Gita

aan den lijve ervaren. Dit heeft hen gemaakt tot wat zij nu zijn,

mensen met een onverwoestbare innerlijke kracht. Overal ter

wereld helpen zij anderen om vanuit hun oorspronkelijke spiri-

tualiteit te leven. In hun voorwoord zeggen zij, dat ze zonder de

wijsheid en de leiding van de Gita, vele kansen zouden hebben
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christenen wijst op het verschil tussen de swastika en het ha-

kenkruis, krijgt toch te horen dat het geen verschil uitmaakt en

dat het gaat om een occult symbool dat fel bestreden en verbo-

den moet worden. Als ik op zulke vooroordelen stuit, weet ik

waarom ik vrij-katholiek ben.

Vrij-katholiek betekent voor mij dan ook, dat ik mij bewust

ben van deze gemeenschappelijke erfenis en verbinding tussen

alle vroegere en hedendaagse religies. Het betekent ook

waakzaamheid tegen dogmatisme en superieure arrogantie.

Vrij-katholiek betekent voor mij het loslaten van al mijn reli-

gieuze en spirituele overtuigingen. Daarom heeft de VKK toe-

komst voor al die zoekers naar waarheid in een land zonder

paden… Ook een Kerk voor een spirituele zwabberaar. ||

3
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Winden waaien door het korenveld – Foto: Rudolf H. Smit



Elke maaltijd een communie – een pleidooi

Klaas Laan

“Wat voor zin heeft het om te gaan mediteren of yoga te beoe-

fenen, als men de gewoonte behoudt zenuwachtig en gejaagd

te eten, temidden van het lawaai en de discussie? Wat een ko-

medie! Waarom ziet u toch niet in, dat we twee- of driemaal

per dag de kans krijgen ons te oefenen in het ontspannen, con-

centreren en harmoniseren van onze cellen?”1

In bovenstaand citaat wijst de filosoof en pedagoog Om-

raam Mikhaël Aïvanhov op een groot probleem dat elke zoeker

naar God wel zal herkennen. Om ons dagelijkse leven te spiritu-

aliseren, biedt het “leren eten” een ongekende kans. Los van

wat de mens eet, is hoe hij eet en het bewustzijnsaspect daarbij

van essentieel belang. Dat wordt in dit artikel uitgewerkt.

Een kuur is ‘hot’, een dieet is ‘cool’
Voedsel staat heden ten dage in het middelpunt van de belang-

stelling. Mensen eten te veel en te vet, en dat begint al bij kin-

deren. Jonge meiden blijken met elkaar te rivaliseren in het

hongeren. Idolen gaan naar kuuroorden om een paar dagen te

vasten en we zijn op de TV getuige van hun darmspoelingen.

De media overstromen ons met de wonderen die geschieden

bij het praktiseren van de leringen van dieetgoeroe.

Het is mooi dat de uitwerking van voedsel op ons lichaam

en onze geest onder de aandacht van het publiek wordt ge-

bracht. Velen grijpen dergelijke zaken aan om aan zichzelf te

werken, overwinningen op zichzelf te behalen. Eten biedt

daartoe inderdaad ongekende mogelijkheden, maar wordt hier

niet een weg bewandeld die precies tegengesteld is aan wat de

mens echt verder zou helpen?

Wie naar het essentiële op zoek is, onderzoekt wat het eten

op aarde voor betekenis heeft, maar ook hoe dat zit met de ove-

rige wezens die het universum bevolken. En hij kan zo tot het

inzicht komen, dat in heel Gods schepping het ene wezen (van)

het andere eet; en dat tevens jij (of, dat van jou) gegeten wordt.

Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de transformatie

van de aarde en aan de evolutie van de schepping als geheel;

door te eten of door het offer verbindt het enkele zich met het

geheel, …als een voortdurende kosmische communie.

Affiniteit als de sleutel 2

Eten is bij uitstek het middel om zich te verbinden, om affini-

teit te ervaren met de natuur, met de schepping én zich te ver-

binden met de Schepper zelf. De kwintessens van affiniteit is

het bewust benutten van de mogelijkheid die het fenomeen

“trilling” ons verschaft. Zoals bijvoorbeeld de g-snaren van

twee gelijkgestemde gitaren, die zich op afstand in een kamer

bevinden, gelijktijdig zullen klinken (trillen) als op één ervan

wordt getokkeld.

Wat op dezelfde golflengte trilt, versmelt met elkaar, wordt

één. Daarom weet een spiritueel minnend mens, dat hij alleen

iets van de Allerhoogste kan verwachten, als hij of zij zich in-

spant om in een hogere trilling te komen, door zich te verhef-

fen. Jezus had dit in hoge mate bewerkstelligd en kon, vereen-

zelvigd met de Christus, zeggen: “De Vader en ik zijn één”.

Van deze affiniteit, die door Aïvanhov als een kosmische wet

wordt aangeduid, is met name sprake bij het met bewustzijn

leren eten. In dit verband zegt hij: “Het voedsel is een liefdes-

brief van de Schepper, die je moet doorgronden. Het is de bes-

te, de krachtigste en de meest overtuigende liefdesbrief, omdat

hij ons vertelt hoezeer we bemind worden… deze brief geeft

ons leven kracht.”

En breng ons niet in beproeving
Maar hoe geven we dit een plaats in ons dagelijkse leven? Wie

grijpt de gelegenheid aan om zich tijdens de maaltijd op het

voedsel zelf te concentreren en er een innerlijk werk mee te

doen? Alleen al het moment van de maaltijd zelf wordt in onze

24-uurs-economie bedreigd! We hebben werkontbijten, werk-

lunches, we gaan uit eten met zakenrelaties om…zaken te

doen. Kunnen we de maaltijd wel een plaats en tijdsduur ge-

ven, in plaats van het eten te zien als een onderbreking van ons

werk, of als een pauze waarin de gezelligheid de boventoon

voert? Hebben we de terugdringing van de maaltijd al niet bij-

na voltooid door het organiseren van fast food, door

kant-en-klaar-maaltijden uit de supermarkt of door de uitvin-

ding van de magnetron?

Mocht het dan af en toe voorkomen, dat we echt op onszelf

zijn, dan lijkt het wel of krachten, in ons of van buiten af, ons

ertoe aanzetten voor de TV, met de radio aan of met de krant

onder ons bord te eten. Het lijkt wel of “iets” er enorm veel

belang bij heeft om heer en meester te blijven over ons, op elk

moment dat verband houdt met het nuttigen van de maaltijd.

Eten is inderdaad een magische handeling en we zijn vergeten

hoe we bewust met deze magie kunnen werken…en daardoor

is vaak het snel-vullen-van-de-maag overgebleven.

Het lijkt of het spirituele steeds minder ruimte krijgt toebe-

deeld in het ondermaanse. Heeft er ooit een waarachtig even-

wicht bestaan tussen “binnen” en “buiten”? Jazeker.

Alledaagse inwijding, een paradox?
(Na elf uur in de ochtend) “…kwamen (zij) allen samen, dom-

pelden zich in koud water, trokken hun witte kleren aan, het

symbool van zuiverheid, en gingen op weg naar de refter (eet-

zaal), die zij plechtig binnengingen alsof het de tempel was.

Het eten zelf was gewóón te noemen, en elke deelnemer

nam plaats overeenkomstig de rangorde in leeftijd… Geduren-

de de maaltijd werd een mysterieuze stilte in acht genomen,

die de maaltijd het karakter gaf van een sacrament….” (na de

maaltijd trok een ieder zijn werkkleding weer aan en wijdde

zich aan andere bezigheden.3

Bovenstaande beschrijft de rol van de maaltijd in de dagor-

de van de Essenen (een belangrijke religieuze stroming in Pa-

lestina ten tijde van het leven van Jezus). Er zijn verschillende

getuigenissen over te boek gesteld, waaronder die van de Ro-

mein Flavius Josephus. Sommige bronnen beweren dat Jezus’

ouders Essenen waren.4
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Boekennieuws — Nieuwe boeken

Gratis maar niet voor niets
Een titel die kenmerkend is voor Dr. Ed-Vyasâ Verhoeff. Wie

hem kent, weet hoe hij tegen het leven aankijkt: je krijgt alles

gratis, pijn, verdriet, vreugde, tegenslagen, voorspoed, maar…

je krijgt er niet voor niets mee te maken. Alles wat ons over-

komt, heeft ons iets te zeggen. Ed Verhoef heeft een intrigerend,

boeiend boek geschreven over energiek leiding geven in de

praktijk. Een boek niet alleen voor leidinggevenden en mana-

gers, maar ook voor vele anderen, omdat het ook gaat om lei-

ding geven aan je eigen leven. Een boek ook, dat je diep raakt

door de openheid en herkenbaarheid die uit de praktijkvoorbeel-

den spreken. Ed Verhoeff ten voeten uit. Zó kennen we hem.

Ed Verhoeff is een pionier op het gebied van management

en heeft de laatste vijftien jaar met managers gewerkt om hun

bewustzijn naar een niveau te brengen waar werken plezier

wordt en geen inspanning kost. Na zijn studie economie is hij

als directeur werkzaam geweest in verschillende organisaties.

Een prima loopbaan, zou je op het eerste gezicht zeggen, maar

hij had steeds dat vage, onbestemde gevoel dat hij zijn draai

toch nog niet helemaal gevonden had. Hij kon daarbij niet

goed aangeven wat hij nu eigenlijk miste, maar wel duidelijk

was, dat hij eigenlijk zijn hele leven al onvoldoende innerlijke

rust kende. Uit eigen ervaring kwam hij er steeds meer achter

hoe krampachtig wij mensen met elkaar omgaan, hoe organi-

saties worstelen met problemen van alledag. Volgens hem

komt dit vooral omdat we niet in staat zijn wezenlijk met el-

kaar te communiceren. ”Ik voelde dat ik zo niet langer meer

wilde functioneren en ging op zoek. Inmiddels had ik zoveel

boeken over management en filosofie gelezen, dat ik moest

constateren, dat het ware geluk alleen in jezelf verborgen ligt

en dat je het alleen zèlf kunt vinden.

Ik werd me steeds meer bewust van mijn eigen innerlijke

kracht en begon in te zien, dat een andere, zeer basale kijk op

zaken je leven drastisch kan veranderen.”

Innerlijke rust

Tijdens zijn directiefuncties merkte Ed Verhoef, dat hij eigen-

lijk een prima coach was. In 1990 besloot hij dan ook een

nieuwe weg in te slaan. Hij legde zijn directiefuncties neer en

nam de stap om vanuit een andere professie mensen te gaan

coachen. “Mijn opdracht werd en is nog steeds mensen te hel-

pen met het zoeken naar innerlijke rust en geluk, zodat hun in-

nerlijke drive hun leider wordt, waarbij ze bewuster met hun

intellect, emoties en ego kunnen omgaan. Echte leiders gaan

managersvraagstukken met succes te lijf op basis van zelfken-

nis, empathie en een heldere visie.”

Het wordt in het boek niet vermeld, maar Ed Verhoeff is

met zijn vrouw Shankari ook de eigenaar van het Zonnehuis in

Loenen, een inspirerende plek voor persoonlijke groei en in-

nerlijke rust, waarbij spiritualiteit als leidraad dient. Het is ook

de plek waar Verhoeff vele trainingen en cursussen geeft, zo-

als de workshop “Doe minder, bereik meer”, waaraan ik zelf

ook deelnam en waarvan ik, als drukke freelancer, veel gehad

heb. Ook leidt hij daar samen met Shankari onder andere de

wekelijkse satsang op zaterdagvond. Sommige Reflectie-lezers

kennen deze locatie ook. Mensen die een poosje op spiritueel

verhaal willen komen, kunnen in het Zonnehuis – midden in

de bossen – terecht en kunnen desgewenst ook door Ed ge-

coacht worden. Het is ook het huis van Blue Star, een non-pro-

fit organisatie die een bijdrage wil leveren aan bewustwording

van de mens. Het doel van Blue Star is het creëren van een be-

tere samenleving door zelftransformatie en uiteindelijk door

wereldtransformatie. Blue Star, in 1993 opgericht door Sri

Vasudeva, is een wereldwijde organisatie.

Ik heb Ed Verhoeff in de loop der jaren leren kennen als

een gedreven en inspirerend man die in staat is mensen te sti-

muleren en te motiveren, een geboren leider eigenlijk met het

hart op de juiste plaats; betrokken bij en altijd vol belangstel-

ling voor mensen die zijn pad kruisen.

Illusies

Hoewel Gratis maar niet voor niets, energiek leiderschap in

de praktijk, bedoeld is voor managers en leiders, is het eigen-

lijk een boek dat ook hun medewerkers zouden moeten lezen.

Ed Verhoeff laat duidelijk zien, dat je als medewerker je in de

valkuil van het slachtofferschap kan trappen.

Want die ander, die vermaledijde chef die je altijd zo dwars

“lijkt” te zitten, zou best een heel geschikte man kunnen zijn,

zoals Ed Verhoeff aan de hand van verschillende anekdotes ook

vaak vertelde. Je krijgt zo’n chef gratis, maar niet voor niets;

wie de stoute schoenen aantrekt en een gesprek begint, zal vaak

ontdekken, dat je elkaar gewoon verkeerd begrepen hebt. “In

elke organisatie”, zo zegt Verhoeff, “zijn medewerkers ooit ent-

housiast met hun baan begonnen, maar na verloop van tijd heb-

ben velen onder hen regelmatig geen goed gevoel meer bij hun

werk. Medewerkers vinden vaak dat ze onvoldoende gehoord

worden en ook niet altijd even serieus genomen worden. Velen

hebben het gevoel dat ze toch niet belangrijk genoeg zijn. Het

resultaat is dan dat de organisatie ‘het’ heeft gedaan. Het gaat

mis, omdat er verborgen verlangens en gevoelens, wrevel en

weerstanden zijn, zonder dat ze boven water komen”.

Ed Verhoeff staat ook stil bij iets wat ‘de makke’ van onze

samenleving is: onze hedendaagse illusies. Velen zoeken im-

mers hun geluk in materiële dingen – het nieuwe, grotere huis of

de volgende vakantie – of in hard en nog harder werken, want je

denkt dat alleen dan de promotie in zicht komt. “We komen er

meestal via pijnlijke of verdrietige gebeurtenissen achter, dat het

achterna hollen van deze zaken slechts geluk van korte duur

oplevert. Desondanks blijven we op deze wijze voortgaan en

missen we blijkbaar dus nog niets. Als ik met managers over

leiderschap spreek, hoor ik vaak dat zij innerlijke rust en tevre-

denheid missen. Managers durven dat niet altijd openlijk toe te

geven, want het klinkt zo soft, maar in een persoonlijk gesprek

met hen komt het daar bijna altijd op neer. Hoe krijg je rust en

tevredenheid in je werk, je relaties, kortom in je leven?”

Verhoeff zegt, dat dit doorgaans gebeurt op het moment dat

je die illusies begint door te krijgen. Eerder helaas niet! Er moet

altijd iets vervelends met ons gebeuren, voordat onze ogen open

gaan. Maar dan ben je er nog niet. Want vaak blijkt het toch

moeilijk om tot actie over te gaan. Dat vereist daad- en wils-

kracht en een duidelijke visie waarom je wilt veranderen.”
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de celebrant tijdens het Gloria Patri (“Ere zij den Vader en

den Zoon en den Heiligen Geest”) uitdrukking geeft aan de

ootmoed voor de grootsheid van de H. Drievuldigheid, dan

vervolgt hij naderhand met een beschouwing over het Kyrië

eleison, het gezang dat ons vanuit een vreugdevol gezongen

Introïtus in een langzamer tempo naar een stille en ingetogen

sfeer brengt. Markus van Alphen tekent hierbij aan, dat de

woorden van het Kyrië reeds voorchristelijk zijn en afkomstig

zijn van een Egyptische aanroep tot de Zonnegod Ra, waarin

gevraagd wordt dat zijn stralen over ons mogen schijnen.

“Hoe meer wij ons kunnen vereenzelvigen met de drievou-

dige Geest en dat Licht door onze ziel kunnen laten schijnen,

des te groter het eenheidsgevoel en des te groter de mogelijk-

heid om zowel afzonderlijk als gezamenlijk als kanaal te kun-

nen fungeren om een krachtige bundeling van energie tot

stand te brengen,” aldus de schrijver.

* Peter van Alphen legt in een afsluitend artikel het ac-

cent op de engelen: “Wanneer wij ons – individueel dan wel

als kerkgemeente of kerkprovincie – tot hun niveau richten,

dan ervaren wij de diepe band van liefde die tussen alle leven-

de wezens heerst. Met de engelen in ons bewustzijn komen wij

tot de realisatie van onze spirituele herkomst en de eenheid die

wij allen met elkaar zoeken”.

* * *
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Zwarte Zwanen in Australië – Foto: Rudolf H. Smit

We zien hier een beschrijving van het tegenovergestelde van

wat men tegenwoordig als “normaal” is gaan zien. In sommige

hedendaagse spirituele stromingen, zoals de “Fraternité Blan-

che Universelle”, die Aïvanhov in het Westen in 1937 heeft

geïntroduceerd ª), neemt de stille maaltijd als spirituele oefe-

ning een belangrijke plaats in. Waar het mij in dit artikel ech-

ter vooral om gaat, is te onderzoeken of bepaalde elementen,

die we aantreffen bij de Essenen, maar ook bij voorbeeld bij

het kerkelijke ritueel van de communie (of het Heilige Avond-

maal), in een breder, eigentijds kader geplaatst kunnen wor-

den. Een kader, waarin tijdloze spiritualiteit en het

“alledaagse” naadloos op elkaar aansluiten. Ik vraag me dit af

vanuit een diepe bezorgdheid voor het psychisch welzijn van

velen in onze samenleving. Ik bevind me daarbij in het gezel-

schap van de voor velen bekende Zwitserse arts en psychiater

C.G.Jung, maar daarover straks meer.

Eten in stilte
“De stilte (in onszelf) is het verheven gebied van de ziel”.

“De werkelijke functie van de stilte is, dat ze een snelle ont-

wikkeling van de gedachten en de verbeelding mogelijk

maakt”.5

Beide citaten van Aïvanhov verwijzen naar elkaar en verbin-

den kwaliteit en functionaliteit. Dergelijke termen zouden in een

seminar voor managers niet misstaan, maar onderstrepen het na-

tuurlijke, het “gewone” en “alledaagse” waar de stilte echt thuis

zou moeten horen om onze kwaliteit van leven te verhogen.

Momenten van ingeving, van schoonheid en harmonie tre-

den echter op in zuivere mate, want ongefilterd, als je in stilte

eet, je voor de eerste hap afstemt en concentreert. Tegelijkertijd

worden we tijdens de maaltijd overdag getest op ons vermogen

om een stap terug te doen. Slagen we daarin, dan is de winst van

grote betekenis, zowel psychisch als spiritueel. De geestelijke

kracht ervan wordt, net als bij een meditatie, ook nog vermenig-

vuldigd, als het met anderen samen wordt gedaan.

Toch de sacramenten?
“Gedurende de maaltijd werd een mysterieuze stilte in acht ge-

nomen, die de maaltijd het karakter gaf van een sacrament…”

Vele lezers zullen het Sacrament van de H. Mis uit eigen

ervaring kennen, waarin de communie zo’n belangrijk moment

is en waarin je in stilte deelhebt aan de verbinding met de

Christus.

Wat zou het mooi zijn in een gemeenschap te leven waarin

elk sacrament een vernieuwde vorm krijgt, zonder ook maar

iets van haar archetypische, symbolische waarde te verliezen.

Waarin de aloude spirituele betekenis de kans krijgt zich heel

natuurlijk, in stilte, te openbaren.

Anders gezegd, wat zou het mooi zijn, als wij de Sacra-

menten zelf in een zodanige vorm in ons dagelijkse leven zou-

den kunnen (her)introduceren, dat we daarmee onze innige

verbondenheid met “het Koninkrijk dat in ons allen is” konden

uitdrukken!

Staan – in een tijd waarin de waarden opnieuw zoveel belang-

stelling krijgen – de sacramenten niet voor de kernwaarden die

elke persoon, als anker of als baken, ten diepste nodig heeft om

psychisch in evenwicht te leven in verbinding met de gemeen-

schap en in verbinding met datgene in zichzelf wat hij niet kent?

Behoeft elk Sacrament niet een eigentijdse esoterische (of

gnostieke) vormgeving? Is het geen excuus te beweren, dat het

hier om subjectief innerlijke beleving gaat, en niet om maat-

schappelijke verantwoordelijkheid? Voor de spiritualist valt

hier geen onderscheid te maken.

Zou dit niet in de opvoeding en in het onderwijs moeten

beginnen? Wat leren onze kinderen over zingeving, over waar-

den, op de middelbare school of aan het begin van de beroeps-

opleiding of universiteit? Weinig tot niets, want de voorberei-

ding op de “ratrace” heeft voorrang…en toch noemen we onze

samenleving een beschaving. Maar laat ik me hier beperken

tot de communie, tot het eten.

Een goed begin
Het belangrijkste moment van elke handeling is het begin.

Alsof je bij aanvang een knop indrukt, die alle radarwerken in

beweging zet, maar daarna moet je een en ander zijn beloop

laten. Juist bij aanvang is de kwaliteit van je gedachten van

groot belang. Juist hier spelen de beelden een rol die je voor

jezelf projecteert. Realiseer je, dat je met elke hap niet zomaar

iets in een stom zwart gat stort, maar met heel subtiele elemen-

ten en met intelligente wezens samenwerkt, die eerst in de

mond en daarna in de maag het voedsel omzetten in energie.

Naast het juiste denken zijn goed kauwen en bewust ademen

voor dit proces essentieel. Daarna kan deze energie vervoerd

worden naar de zeven lichamen (van onzichtbaar etherisch tot

zichtbaar stoffelijk, zie daarvoor de pocket “De yoga van de

voeding”). Net zoals ons mobieltje een subtieler energiever-

bruik heeft dan de motor van onze auto, zo is er in ons lichaam

ook sprake van een hiërarchisch proces, waarin een uiterst

complexe productie, distributie en consumptie plaatsvindt.

Echter, in de maatschappij besteden we de uiterste zorg aan de

ontwikkeling en het onderhoud van computers en machines,

zowel de hardware als de software. Dat zich in ons een ana-

loog proces afspeelt, daar komen de meeste mensen pas achter

als het te laat is.

Door onze gedachten en onze verbeeldingskracht kunnen

we tijdens elke maaltijd opnieuw het zenuwgestel, de hersen-

cellen, de bloedvaten, maar ook onze ziel, onze intuïtie en de

geest, die in ons werkzaam is, met meerwaarde voeden, met

kwaliteit van leven! Mits we daar ons bewustzijn op richten,

kunnen juist de maaltijden ons de genade van de volledigheid

brengen. Echter op een wijze die zo goed als losstaat van wat

men gewoonlijk met eten associeert. Ik pleit hier voor enkele

seconden; voor de flits van een schitterende gedachte of het

zien van een harmonieus beeld. Het gaat me om een homeopa-

thisch “geneesmiddel” voor hoofd en hart.

De wereld hangt aan een zijden draad, en dat is de psyche

van de mens. C.C.Jung 6

C. G. Jung heeft in zijn verzameld werk uitgebreid ge-

schreven over het transformatiesymbool in de H. Mis.7

Hij kende een grote dieptepsychologische waarde toe aan de

handelingen en symbolen van de Eucharistie en betreurde het,

dat het protestantisme dit niet heeft onderkend. Over de Eucha-

ristie schrijft Jung onder meer: “ De essentiële kern van de Mis

is het mysterie en wonder van de transformatie van God, die in

het menselijke gebied plaatsvindt.” Jung ging het zeer aan het

hart, dat belangrijke religieuze symbolen en rituelen als het ware

“verdampen” in de voortgaande secularisatie. Hij beweert, dat

via de archetypische symboliek in de handelingen en voorwer-

pen, zoals we die aantreffen tijdens de Mis, het individu de gele-

genheid krijgt om onbewuste, psychische krachten te compen-
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seren. Hij beschouwt dit als één van de grootste oorzaken van

psychische stoornissen. Volgens hem lag aan elke neurose een

religieus probleem ten grondslag. Aan het eind van de “pijplijn”

van deze psychisch onevenwichtige processen treffen we de sa-

menleving aan waarin we nu leven.

Met name datgene wat ik van Aïvanhov heb aangehaald,

maakt het mijns inziens mogelijk om de cultuur rondom het

eten zo te verrijken, dat de wezenlijke archetypische effecten

optreden die Jung zo van belang acht voor een psychisch

evenwichtig mens. Aïvanhov biedt zelfs een nieuwe pedago-

gie aan om ook ten aanzien van andere aspecten van de men-

selijke psyche helend te kunnen optreden. De macht van de

gedachte speelt hierbij een cruciale rol.8

Na het pleidooi een voorstel
Onze lichaamscellen zijn intelligente onderdanen, die uiterst

effectief gebruik kunnen maken van normale lichaamsbewe-

ging, een normale ademhaling en een normale, niet overmati-

ge voeding.

Kortom, het gaat er niet zozeer om wát men doet, wát men

eet, enzovoort. De uitdaging die voor ons ligt, berust juist op het

bewustzijn, de intentie waarmee, de manier waarop men dingen

doet en zegt. Met andere woorden: met welke gedachten, ge-

voelens en beelden dit wordt ingevuld, zin gegeven wordt.

Als we erin slagen het eten op een hoger plan te brengen, is

dat niet alleen een grote overwinning op onszelf en een grote

stap in onze menswording, maar tevens leggen we de kiemen

voor natuurlijke spiritualiteit in ons gemeenschappelijke leven.

De mens kan bij uitstek de alchemistenrol vervullen en op

drie uitgelezen momenten van de dag een magnum opus ver-

richten; dat wil zeggen het licht in zichzelf versterken en het

duister op afstand zetten.

Kookt u zelf? Bakt u zelf uw brood? Verbouwt u zelf uw

groente? Des te beter, want ook daar kan het sacrament van de

genadevolle verbinding met de kosmische Intelligentie beginnen.

Begint uw bemoeienis met het voedsel echter vooral met

het nuttigen ervan, start dan met een bede die het eten zegent,

waarbij u intens, kort en hardop, uw erkenning uitspreekt voor

deze gave van levenskracht.

Verbind u vervolgens in stilte met het voedsel, enige se-

conden maar, en koester een beeld dat juist dan in u opwelt

over welke immense arbeid door de Schepper en zijn hulpen is

verricht om het u te bezorgen.

Of stel u voor welke zegenrijke tocht het voedsel tot in uw

cellen af zal leggen. Een tocht waarin het voedsel wordt opge-

nomen, af en toe bewust aangeblazen door het vuur van een

diepe ademhaling.

Geniet van de geur en de smaak van het fruit, het brood of

de groente en wees u ervan bewust hoe schitterend het leven

zelf is, boven alles wat het soms ook kan zijn!

“Dus, mijn beste broers en zusters, wanneer u eet, vergeet

dan uw zorgen, uw wrevel, uw slechte gedachten, die het

voedsel vergiftigen en u ziek maken. Verbind u met de Enge-

len van de vier elementen en zeg: “Engel van de aarde, Engel

van het water, Engel van de lucht, Engel van het vuur, schenk

mij uw kwaliteiten, de standvastigheid, de zuiverheid, de intel-

ligentie en de goddelijke liefde”; en op die manier zult u evo-

lueren, uzelf verlichten en veredelen.”1

De ingewijde projecteert, transformeert en realiseert aan

één stuk door. Gedachten worden geprojecteerd in beelden op

het verstilde oppervlak van het meer van zijn ziel, zijn eigen

harmonieuze werkelijkheid, die voor hem essentieel is. De

“gewone” werkelijkheid bekleedt hij daar vervolgens mee. De

andere wezens, zichtbaar en onzichtbaar, worden daardoor

aangetrokken als door een magneet, zoals een bloem met zijn

kleur en geur de bijen aantrekt.

Deze situatie kunt u trainen in seconden of minuten tijdens

elke maaltijd, en vervolgens kunt u dit uitbreiden naar andere

momenten van de dag; het is het leven van de echte magiër!

Dit is een praktische cursus in het verrichten van wonderen.

De onzichtbare lichtwezens die u bezoeken, zullen u met een

veelvoud aan geestelijke gaven belonen.

De maaltijd wordt zo tot een “pan-eucharistie”; de intentie

waarmee we eten, verbindt ons niet alleen diepzinnig met het voed-

sel, maar schept een alomvattende affiniteit met het universum.

ª) Deze beweging heeft ook in Nederland geïnspireerde aan-

hangers; wie meer wil weten over haar activiteiten: zie de

website www.omraam.nl

Klaas Laan (1949) is management consultant en personal coach,

tevens Jungiaans analytisch therapeut in opleiding. Hij maakt deel uit

van het team van uitgeverij stichting Prosveta, dat de boeken van O.M.

Aïvanhov vertaalt en verspreidt. Op aanvraag verzorgt hij lezingen over

de integratie van spiritualiteit in het dagelijks leven.

Aanbevolen en geraadpleegde literatuur;*)
1) O.M.Aïvanhov, De yoga van de voeding, uitgeverij Prosveta, 1994

2) O.M. Aïvanhov, De mens verovert zijn bestemming,

Uitgeverij Prosveta, 2004

3) Christian D.Ginsburg, The Essenes, their history and doctrines, The

Kabbalah, its doctrines, development and literature, Uitg. Routledge &

Kegan Paul, London, 1974

4) In dit verband verwijs ik graag naar de boeiende beschrijving van Her-

bert van Erkelens in zijn boek “Jezus en de broederschap der

Essenen”, uitgeverij Ten Have, 2002.
5) O.M.Aïvanhov, La voie du silence, uitg. Prosveta, 1989

6) Uit een interview dat Jung gaf, vlak voor zijn dood,

voor de BBC tv, in 1959.

7) C.G.Jung, Verzameld Werk, deel 4, mensbeeld en godsbeeld, blz 131.

Uitg. Lemniscaat, 1984

8) O.M.Aïvanhov, De macht van de gedachte, uitgeverij Prosveta,

2000*)Voor de fondslijst kunt u contact opnemen via e-mail; of bezoek

onze website www.prosveta.nl

* * *

Kleine Engel

Carl Milles (Zweden)

Foto: Nelly Schouw-Zaat
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zens, zielsverwanten en voorouders. – Eveneens van de hand

van Jean Wolters is diens geschiedkundige artikel over het

‘Ontstaan van de Kathaarse religie’.

* In de Mededelingen van het secretariaat lezen wij, dat

priester Joop Barneveld zijn heupoperatie goed heeft door-

staan en nu voor revalidatie in een verpleeghuis in ’s-Graven-

zande vertoeft.

Goed Contact met Arnhem
* Het februari-maart-aprilnummer van het ‘Contactblad’

van de kerkgemeente van Onze Lieve Vrouw en Haar Engelen

in Arnhem is grotendeels gewijd aan het overlijden van pries-

ter Theo Singendonk, die op donderdag 27 januari op bijna

85-jarige leeftijd is overleden.

* ‘Spirituele ontwikkeling’ zal volgens Leo Starink, een

van de organisatoren, waarschijnlijk het thema zijn van het

Congres, dat begin juli wordt gehouden.

* Interessant is de vraag, die bisschop Frank den Outer op-

werpt in het artikel “Waren het wel domme en verstandige

meisjes?”. Hij behandelt daarin de evangelielezing uit Mattheus

25:1-13 op zondag Septuagesima: de bekende gelijkenis van de

vijf ‘domme’ en de vijf ‘verstandige’ meisjes. Er is veel discus-

sie mogelijk over de vertaling van deze oorspron- kelijk Griekse

adjectieven (zo spreekt de Canisiusvertaling over de ‘vijf dwa-

ze en de vijf wijze maagden’ – hsdb). Hoe dan ook, in het bij-

belse verhaal hebben de vijf ‘domme’ meisjes te weinig olie en

de vijf ‘verstandige’ net voldoende olie voor eigen gebruik,

maar ze weigeren deze met de vijf andere meisjes te delen. Het

staat als een paal boven water dat, wanneer de beschikbare olie

verdeeld zou zijn over de lampen van elk van de tien meisjes

(het waren bruidsmeisjes), allen in duisternis hadden moeten

gaan en de bruidegom niet hadden kunnen bereiken. De bis-

schop acht het heel wel mogelijk (maar is er echt niet zeker

van!), dat de betekenis van deze parabel is, dat het voor de

mensheid beter is dat een deel in leven blijft dan dat allen ver-

hongeren; en dat het beter is, dat een deel van de mensheid licht

verspreidt, dat de anderen niet bereikt en in duisternis hult, dan

dat allen in duisternis verkeren.

Graag ruilt mgr. Den Outer zijn visie op deze parabel in

voor een andere, betere. Wilt u hem verder op weg helpen?

Laat van u horen door uw visie te zenden naar Redactie Con-

tactblad, Diedenweg 29, 6703 GS Wageningen.

Het ‘Contactblad’ besluit met het tweede deel van ‘Van

Maria Lichtmis naar Pasen’, van de hand van Carla Brinksma

uit de kerkgemeente van Zwolle.

Raalte opgetogen en blij…
* In het januari/februarinummer van de ‘Lichtkring’, perio-

diek van de gemeente van Christus Pantocrator te Raalte, wordt

Ludmilla Jutte van harte verwelkomd in de gemeente. Daar is

alle reden toe, want Ludmilla is op 12 december jl. tot de ge-

meente toegetreden en dat vervulde haar zo met blijdschap, dat

ze op de ochtend van haar toetreding spontaan “Dit is de mooi-

ste dag van mijn leven!” heeft uitgeroepen. Geboren in de voor-

malige Sovjet-Unie kwam Ludmilla ruim twee jaar geleden naar

Nederland. Voortdurend vervolgd, zowel in de Sovjet-Unie als

in het voormalige Oost-Duitsland, belandde ze uiteindelijk in de

kerkgemeente van Raalte, waar ze werd omarmd op een wijze

die haar overrompelde. De kerkgemeente van Raalte heeft haar

en haar dochter Olga in haar hart gesloten.

* Onder het motto ‘Weerklank’ raadt priester Frits Moers

iedereen aan zijn eigen diepte in te gaan en daar weerklank te

vinden. Eigenlijk is het ook niet je eigen diepte als bezit, maar

de diepte van hét menselijke. Dat diep-menselijke komt in

wezen niet van óns, maar we behóren ertoe, vanuit dat Beeld

Gods, want God schiep de Mens.

Nu leven we in een wereld van vorm en tijdelijkheid. Hoe

kunnen we deze vullen met bezield léven. Een van de eigen-

schappen van het universum is het weerklinken, dat tot de ui-

terste grenzen het heelal vult. We leven in een wereld van

geluid en trilling, fysisch, want de wetenschap weet ons dat te

vertellen; een en ander behoort immers tot de verschijnselen in

de geluidsleer.

Deze gedachten worden door Frits Moers in metafysische

zin voortgezet, en zijn conclusie is, dat weerklank het vermo-

gen is om samen te stemmen met de omgeving, de wereld en

de medemens; het is het doorleefde samenklinken. Zuivere

‘weerklank’ kent maar één melodie: die melodie die ons allen

draagt en die ons in waarachtig, oprecht contact doet klinken

en weerklinken, in ons lévende ik. Het is ook de weerklank

van een ziel, de echo van een innerlijk leven, geheel gevuld

met de ‘weerklank’ van de goddelijke Stem. “Heer, leer ons

állen die éne melodie te her-inneren.”

* Priester Johan Pameijer wijst in zijn bijdrage ‘Geboorte’

op het innige verband tussen chakra’s, mythen en religieuze ver-

halen uit alle windstreken. Er zijn vier voorgeboortelijke fasen:

1. De vredige toestand in de baarmoeder. 2. De vage spanning

bij het beginnende geboorteproces. 3. De strijd in het zich ver-

nauwende geboortekanaal. 4. De eigenlijke geboorte zelf.

Elk van deze vier fasen spiegelt zich in het bewustzijn van

regressanten als een mythisch of religieus verhaal, met een

verhevigde chakrawerking.

Volgens Johan Pameijer manifesteert het leven van Jezus,

zoals het in de vier Evangeliën beschreven is, zich met opmer-

kelijke helderheid in de voorgeboortelijke visioenen: 1. Jezus in

de woestijn na zijn doop; 2. De vredige hof van Gethsemane,

verstoord door verraad en arrestatie, verandert in een oord van

dreiging. 3. Het proces voor Pilatus. 4. Het kritische moment

van de kruisdood; dit sterven leidt echter tot de nieuwe geboor-

te, daarom sterft met Kerstmis het voorgeboortelijke leven en

wordt de Heiland lichamelijk in de wereld geboren.

Sint Michaël en Alle Engelen in de Vesting
* Twee kleurige edities van het Naardense Maandbericht

van de kerkgemeente van Sint Michaël en Alle Engelen, zowel

het december/januari- als het februarinummer, sieren momen-

teel mijn schrijftafel. Ze vertellen ons onder meer, dat priester

Markus van Alphen weer ‘volledig terug’ is in de Naardense

kerkgemeente, dat iedereen die geholpen heeft bij de Requi-

emmis van Annelies Tiernego-de Haan, dank wordt gezegd,

dat er op 27 maart een Paasontbijt zal zijn en op 28 augustus

een Tuinfeest, dat vanaf februari op de tweede en de vierde

donderdag van de maand een Genezingsdienst en het Lof zul-

len worden gevierd, dat er op bepaalde zondagen gesprekken

over de zondagse intenties zullen worden gehouden, en dat

bisschop Maurice Warnon druk in de weer is met het op touw

zetten van de internationale web-site. Deze site is:

http://kingsgarden.org/Nederlands/Organisaties/LCC.NL/VKK.html

* Gaat priester Markus van Alphen eerst in op de Intro-

ïtus uit de H. Mis, waarin de lichtelijk gebogen houding van
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Wies Kuiper haar bezoek aan de Internationale Hoofdvestiging

van de Theosofische Vereniging in Adyar (India), en schrijft

priester Gert Jan van der Steen over ‘Het Lijden en de Verering

van het Kruis’, met name over de Stille Week.

* Carla Brinksma gaat nader in op de feesten van Maria

Lichtmis en Pasen, twee feesten die hun wortels al hebben in

voorchristelijke tijden. Vroeger beleefden de mensen intens,

hoe het nieuwe leven, de lichtkracht uit het duister van de aar-

de, Moeder Aarde, omhoog kwam. Moeder Aarde houdt in de

midwintertijd de adem in, om in de stilste concentratie de ge-

boorte van het nieuwe leven te volbrengen, waardoor de

natuur – tegen de zwaartekracht in – in haar opstanding om-

hooggestuwd wordt door de warmte van de zon. Door de cul-

turen heen hebben de mensen dit proces in een vrouwengestal-

te vereerd, vergelijk Isis in Egypte en Demeter bij de Grieken.

In de vierde eeuw werd het voorchristelijke, natuurlijke

feest verbonden met het Christelijke feest van Maria Lichtmis.

En in het Paasfeest gaat het tevens om die geestkrachten welke

door een proces van afsterving en verinnerlijking weer tot

nieuw leven kunnen komen, zo stelt de schrijfster.

Amersfoort geenszins Keihard!
* In de januari/februari-editie van het Amersfoortse

‘Maandbericht’ zet priester Parcival van Gessel onder meer de

betekenis van het adjectief ‘uitverkoren’ op scherp. “Uitverko-

ren zijn roept oneerlijkheid op,” zo stelt hij. “Iets wat mensen

over zichzelf zeggen is soms twijfelachtig. Ik vind het twijfel-

achtig, als iemand zegt dat hij uitverkoren is. Een beetje eng.

In religieuze zin is de inwonende God in jouw verschijning

herkenbaar. Merkwaardig om dat over jezelf uit te roepen.

Toch doe je dat als je zegt dat je uitverkorene bent, omdat je

Christen bent. Wij hebben tot taak een ander uitverkoren te

maken. Wij moeten God in de ander herkennen. God vervol-

gens in die ander bewonderen en liefhebben. Dan verbinden

wij onszelf met de diep in ons wonende God’.

Het gebed, waarmee priester Parcival zijn artikel afsluit,

zou ik een ‘meeneemgebed’ willen noemen, goed bidbaar,

bijv. tijdens file-emoties-achter-het-stuur: “Almachtige God,

sterk mij in het herkennen van U in mijn medemens en in alles

wat er is, en leer mij de vreugde van die herkenning te vinden,

ondanks alle belemmeringen die de herkenning kunnen be-

moeilijken. Amen”.

* Vreugde is er ook in de Amersfoortse gemeente zelf,

want op zondag 13 februari zal Beb Jager uit handen van bis-

schop Frank den Outer de acolietwijding ontvangen.

Amsterdam bisschopsstad…
* In het februari/maartnummer van het kerkblad van de

Sint-Gabriëlgemeente in Amsterdam wordt terecht de feest-

trompet gestoken, want in haar godshuis wordt mgr. Peter

Baaij op Pinkstermaandag 16 mei tot bisschop gewijd. De ge-

meenteleden zijn al druk in de weer met voorbereidingen voor

de receptie (het naast de kerk gelegen schoolgebouw wordt er

zelfs bij betrokken) en er zal een gezamenlijk cadeau de wij-

deling en zijn vrouw worden aangeboden

* Nora Noya waagt zich in een lang artikel aan de Dood.

Zij stelt, dat vroeger de dood en het sterven werden

beschouwd als min of meer vanzelfsprekend behorend bij het

dagelijkse leven, maar in ons westerse levensgevoel lijkt de

drempel naar de dood echter minder gemakkelijk neembaar,

wat verband lijkt te houden met een al te sterk geworteld zijn

in het materiële bestaan.

Een stervende heeft vooral nodig, dat er met geduld, warmte

en liefde geluisterd wordt. Volgens Nora Noya zou je het begel-

eiden van een stervende kunnen beschouwen als een (christelij-

ke?) inwijdingsweg, waarin je meeleeft, meelijdt met de ster-

vende. Het is niet zo, dat je altijd aanwezig hoeft te zijn. Vroeg

of laat ontstaat er bij de stervende een intense behoefte om met

rust gelaten te worden. Als begeleid(st)er moet je je dan ook

steeds weer afvragen, of je meer aanwezig, dan wel meer afwe-

zig moet zijn. Dus…steeds weer aftasten: zoeken naar een even-

wicht tussen de twee uitersten van vasthouden en loslaten.

Belangrijk is het zeer zeker, dat je in die laatste momenten

dóór jou heen ruimte laat voor dat Andere/de Ander, zodat de

stervende de woorden uit Mattheus 27:46 in zijn geest mag

laten weerklinken: “Eli, Eli lama sabachtani, mijn God, mijn

God, waartoe hebt Gij mij verlaten (in de betekenis van ‘ver-

heerlijkt’ worden)?”. Om vervolgens in volle overgave te

zuchten: ‘In Uw handen beveel ik mijn geest”. Wij – als ach-

terblijvenden – kunnen dan alleen nog maar in verstild ontzag

stamelen: “Het is volbracht!”.

Ook wij moeten door de dood heen, willen we tot opstan-

ding komen. Het helpt ons, om te kunnen beleven hoe Christus

– de overwinnaar van de dood – ons is voorgegaan in het door-

léven en doorlijden van het duister om opnieuw in het licht te

mogen ontwaken, aldus Nora Noya.

Rotterdams Requiem
* Het februarinummer van het ‘Maandbericht’ van de

Sint-Franciscusgemeente in Rotterdam staat grotendeels in het

teken van de rampspoed van de Tsunami en van de Offering.

* Priester Ronald Engelse wijst ons er in zijn pastorale ar-

tikel op, dat we in de Quadragesimatijd oftewel de Veertigda-

gentijd vóór Pasen de betekenis en de volheid van het offer

leren kennen. De Heer gaat ons voor in deze periode en zijn le-

ven en sterven geven ons daarin het voorbeeld.

Offering kun je in kleine dingen leren: iets van je vrije tijd

offeren om een eenzaam iemand of een zieke te bezoeken; tijd

geven om te collecteren; geld geven voor de slachtoffers van

de Tsunami of van de ramptoestanden in Kongo, Darfur. En de

schrijver maakt daarbij een overstap naar de moslims in Ne-

derland, van wie er velen hebben afgezien van het offeren van

dieren, om zo het geld dat ze anders aan schapen hadden uitge-

geven nu aan de slachtoffers van de rampen in Afrika en Azië

te kunnen schenken.

* Uit de meditatieve preek, die priester Ronald tijdens de H.

Mis van Requiem op 12 januari voor de slachtoffers van de Tsu-

nami heeft gehouden, volgt hier de slotbede: “Mensen in Azië –

mensen in Afrika; U bent niet alleen; we zien u echt; ‘Kinderen

van één Vader – reikt elkaar de hand’. Dan is er echte hulp,

want de ziel is machtiger dan de portemonnee. – In eenheid en

offering. Onze ziel is deel van de Moeder en zij heeft Haar Zoon

voortgebracht, de Heer van Liefde en Mededogen”.

* Ter overweging geeft de redactie aan de lezers het arti-

kel van Jean Wolters mee, dat de titel ‘Openbaring van Jezus,

Maria Magdalena en Maria naar aanleiding van de zeebeving

in Azië’ draagt. In deze bijdrage wordt onder meer aandacht

geschonken aan het feit dat een groot aantal zielen in zeer kor-

te tijd hun lichamen hebben verlaten en dat zij in de spirituele

wereld opgevangen en ondersteund zijn door engelen, lichtwe-
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God als Moeder

Paul G. van Oyen

De Westerling is opgevoed met het idee dat God een Vader is.

Wat een merkwaardige speling van het lot dat we er nog

steeds nauwelijks bij stilstaan dat waar een Vader is, er – per

definitie – ook een Moeder moet zijn. In het dwangbuis van

het monotheïstisch dogma is de polariteit tussen Vader en

Moeder verdwenen, hoewel zij niets anders zijn dan Hetzelfde

in twee aspecten. Om dezelfde reden is het principe van de

drie-eenheid nimmer werkelijk begrepen. Drie aspecten van

hetzelfde lijken nog lastiger te zijn dan twee.

Waar is zij dan, die Moeder? Het is duidelijk, dat God zelf

die Vader en die Moeder is. In werkelijkheid zijn goden en go-

dinnen niet elkaars partner, maar aspecten van elkaar. In de

Vedische traditie wordt de Godheid altijd beschouwd in sa-

menhang met zijn shakti of zijn vrouwelijke kant (aspect). Zo

is Lakshmî de vrouwelijke kant van Vishnu. Parvatî of Durga

is de vrouwelijke kant van Shiva. Sarasvatî is de vrouwelijke

kant van Brahmâ.

In de Bhagavad Gita (IX,17) zegt Shrî Krishna:

17. Ik ben de Vader van deze wereld, en tegelijkertijd de Moe-

der, de Regelaar, de Grootvader, het Gekende, de Zuivere, de

Klank Om en de drie Veda’s.

Tegenwoordig is alleen binnen het Hindoeïsme de verering

van ‘Moeder’ nog een springlevende traditie. In vergelijking

met andere grote godsdiensten van de wereld is dit een uniek

fenomeen. In de loop van de geschiedenis is de Moeder altijd

in vele vormen vereerd. Neem bijvoorbeeld de Egyptische

Godin Isis. Haar Latijnse eretitel is ‘Sterre der Zee’, waarmee

in de christelijke traditie Maria wordt aangeduid.

Door de Moeder te vereren, kan de ijveraar zich meer rich-

ten op de moederlijke aspecten van God, zoals liefde, zacht-

moedigheid, geduld, vergevingsgezindheid, kalmte, vertroos-

ting, tederheid, en zorg voor de omgeving; de aarde, zo men

wil. Alleen langs die kant zal de mens weer tot het levende in-

zicht en begrip kunnen komen, dat we allemaal één groot ge-

zin vormen met 6,5 miljard broeders en zusters, verspreid over

de hele wereld. Verstoken van deze moederlijke kwaliteiten

hebben zowel de joods-christelijke traditie als de Islam bijna

drie millennia lang de martiale kwaliteiten van God als wreker

en als strenge vader vereerd, met alle desastreuze gevolgen

van dien. Wellicht is de tijd nu aangebroken hier iets aan te

‘doen’. Niet voor niets leven we nu in het Aquariustijdperk.

We weten hoe alles uit God voortkomt en hoe alles tot God

terugkeert. Wij zijn Gods kinderen, kinderen van het licht. Ons

lichaam is voortgekomen uit onze moeder, verwekt door onze

vader en als we moe zijn van het spelen, keren we terug naar

huis, naar moeder om te eten en te rusten. In de kosmos is het

niet anders gesteld. We komen voort uit Moeder, worden ge-

voed door Moeder met haar melk en haar liefde en zorg, en

keren terug tot Moeder, wanneer we ‘genoeg hebben’ van al

het gedoe van deze wereld. Haar komt alle toewijding, devo-

tie, respect en liefde toe, want alleen in die wederkerigheid zal

het leven werkelijk stromen.

Moederbeelden komen in de werken van de 12de-eeuwse

Duitse zieneres, dichteres, en abdis Hildegard van Bingen

veelvuldig voor. Hildegard beschrijft de aarde als een moeder

die de oorsprong is van alle schepselen. In het ‘Trinitasvisi-

oen’ staan cirkels, met daarin een mensenfiguur, omgeven

door een blauw vierkant. Dit blauwe vierkant verwijst naar de

Moeder. Hildegard spreekt in het ‘Trinitas-visioen’ over Gods

Moederliefde die als een omhelzing tot ons komt.

Als Moederliefde stelt God zich totaal beschikbaar als voe-

dend en behoedend. Door deze goddelijke Moederliefde is de

mens in staat zich over te geven aan echte Liefde, waardoor

een mens innerlijk schoongewassen wordt. Voegt Hildegard

een vrouwelijke persoon toe aan de Vader, Zoon en Heilige

Geest? Dezelfde vraag stelde de inquisitie aan Meister

Eckhart. Maar zelfs de dogmatiek erkent, dat God liefde is. Dit

punt van overeenstemming hebben de mystieken uit de Mid-

deleeuwen op creatieve wijze aangegrepen om de Moederkant

van God toch haar prominente plaats te geven die haar toebe-

hoort in de vorm van de minne. Neem, bijvoorbeeld, de drie-

ëntwintigste brief van Hadewijch, waarin zij schrijft:

Laat God toch voor jou de enige werkelijkheid zijn waarin Hij

zowel God als Liefde (Minne) is. Als je Hem werkelijk kunt be-

schouwen als Liefde, dan zul je zelf ook vol Liefde zijn en

daarnaar leven. Je zult gaan leren op God als Liefde te gaan

vertrouwen. Dat is immers de werkelijkheid. Leef dus intens

verenigd met de heilige Liefde; om de Liefde zelf en niet om de

ervaring ervan. Door zelf Liefde te zijn zul je in staat zijn alles

te doen wat de Liefde je ingeeft.

Paul G. van Oyen (1944; ) studeerde rechten aan de Universiteit van

Amsterdam. Na een internationale bankcarrière werd hij in 1990

bedrijfsadviseur en persoonlijke coach. Hij bestudeerde de vroeg-

christelijke traditie onder zijn leermeester Leon MacLaren. Thans is hij

nauw verbonden aan het centrum voor de filosofie van advaita vedanta

in Shringeri (Zuid India), de zetel van ZH Shri Bharati Tirtha, Shankara-

carya. Hij is rector van Stichting Centrum Plenum, te Amsterdam.

* * *

Sint Maarten

Carl Milles (Zweden)

Foto: Nelly Schouwen-Zaat
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De toegang tot het Akasha-veld

Ervin Laszlo

Uit: Kosmische Visie. Wetenschap en het Akasha-veld.1

In het vorige nummer publiceerden wij het voorwoord van

Juriaan Kamp. In dit nummer aandacht voor een ander intrige-

rend hoofdstuk uit dit fascinerende boek.

Het inzicht breekt baan dat het universum – mét alle dingen

die het omvat – een optimaal geïntegreerd en coherent systeem

is, net als een levend organisme. De cruciale eigenschap ervan

is dat alle dingen erin informatie genereren die wordt opgesla-

gen en overgedragen aan al zijn andere bestanddelen. Deze ei-

genschap is in alle mogelijke opzichten fundamenteel.

Zij verheft een universum dat zich anders in den blinde een

weg zou zoeken van zijn ene evolutiestadium naar het andere,

tot een hecht systeem van wederkerige connecties dat voort-

bouwt op de door dat systeem al gegenereerde informatie.

Het nulpuntenergieveld van het vacuüm draagt zowel ener-

gie als informatie. Als informatiedragend veld is het in feite het

Akasha-veld. Dit A-veld neemt zijn gerechtvaardigde plaats in

onder de overige fundamentele velden in het universum, zoals

het G-veld (gravitatieveld), het EM-veld (elektromagnetische

veld) en de verschillende nucleaire en kwantumvelden.

Het A-veld is in alle domeinen van de natuur actief. Het

completeert de golffunctie van elementaire deeltjes door reke-

ning te houden met hun nonlokale correlatie met andere deel-

tjes; het is een essentieel element in het leven en de evolutie

van levende organismen; en het verklaart de mysteries rond

een verscheidenheid van Akasha-verschijnselen, waaronder te-

lepathie, zien op afstand, en de telesomatische invloeden die

ten grondslag liggen aan de effecten van mediteren en bidden,

en verscheidene vormen van alternatieve geneeskunde.

Effecten van het A-veld
Het A-veld informeert alle dingen met alle andere dingen. Wat

wij ervaren als het informerende effect van het A-veld, is de

respons van het vacuüm op de aanwezigheid van deeltjes en

op complexere dingen (de geïntegreerde gehelen van deeltjes,

atomen en moleculen, cellen en organismen, sterren en spi-

raalnevels). Dit effect is universeel, maar het is niet even in-

tens en evident in alle dingen. Universele informatie in de

natuur is niet hetzelfde als uniforme informatie.

De meest directe, intense en dus ook evidente informatie

wordt overgedragen tussen dingen die grote overeenstemming

met elkaar hebben: ‘isomorfe’ dingen die dezelfde basisvorm

hebben. Dit komt doordat informatie wordt overgedragen via

vacuümhologrammen – en in een hologram harmonieert elk

element met isomorfe elementen, elementen die ermee over-

eenkomen. Wetenschappers noemen deze harmonisatie ‘con-

jugatie’ (samenvalling): een holografisch patroon valt samen

met overeenkomstige patronen in ongeacht welk assortiment

van patronen, hoe uitgestrekt ook.

De praktijkervaring bevestigt dit. Als we het samenvallen-

de patroon als sleutel gebruiken, kunnen we elk afzonderlijk

patroon in het complexe golfpatroon van een hologram selec-

teren. We hoeven het gegeven golfpatroon slechts te insereren

in de overvloed van patronen in het hologram, want het hecht

zich meteen aan het patroon (of de patronen) waarmee het sa-

menvalt. Dit is hetzelfde wat er gebeurt als we uit de miljoe-

nen en nog eens miljoenen websites op het Internet de website

selecteren die we nodig hebben. We brengen de code van die

website in – de URL van de website – en het systeem zoekt net

zolang totdat het samenvalt met de ermee corresponderende

code van de desbetreffende website. Vervolgens ontsluit die

code de ene deur die we onder de miljoenen van het Web

zochten.

Als we het conjugatieprincipe toepassen op de hologrammen

die zich in het A-veld voortplanten, verkrijgen we een herken-

baar beeld. De dingen worden rechtstreeks geïnformeerd door

de dingen waarmee ze het meest overeenkomen. Zo wordt een

amoebe rechtstreeks geïnformeerd door andere amoeben. Dit

wil niet zeggen dat dingen die niet op elkaar lijken elkaar niet

wederkerig informeren. Ze worden evengoed geïnformeerd,

maar het effect van het informatieveld is niet in alle gevallen

evident. Amoeben worden bovendien niet alleen geïnformeerd

door andere eencellige organismen, maar tevens door veel een-

voudiger entiteiten zoals moleculen, én door veel complexere

zoals meercellige organismen. Alleen is de informatie die af-

komstig is van dingen van andere niveaus minder intens en evi-

dent dan die van dingen die meer overeenstemmen met de eigen

structuur van de ontvanger. Dit geldt ook voor mensen. Wij

worden rechtstreeks geïnformeerd door onze medemensen, maar

daarnaast ook – zij het minder rechtstreeks – door dieren, plan-

ten, de hele biosfeer en zelfs de hele kosmos.

Informatie, in de vorm van de holografische sporen die alle

dingen achterlaten in het A-veld, stemt elk ding op subtiele

wijze af op alle overige dingen. Dit verklaart de verbluffende

coherentie die we aantreffen in zowel de levende natuur als de

gehele kosmos.

Het A-veldeffect in de biosfeer
In de wereld van het leven vallen de afzonderlijke hologram-

men van moleculen en cellen van een organisme samen (ze

conjugeren) met het meeromvattende hologram van het hele

organisme. Als gevolg daarvan is er een subtiele maar effectie-

ve correlatie tussen de moleculen, cellen en organen van het

organisme, steeds vrijwel zonder tijdverlies leidend tot cohe-

rentie binnen dat organisme. Die conjugerende relatie bestaat

ongeacht de vraag of de moleculen en cellen aan elkaar gren-

zen. Zoals we weten, hebben experimenten aangetoond dat

cellen die eens tot een organisme hebben behoord met dat or-

ganisme verbonden blijven zelfs als ze er kilometers ver van-

daan zijn. Informatie via het A-veld verklaart niet alleen de

vrijwel ogenblikkelijk totstandkomende coherentie van alle

delen van een organisme, maar ook de subtiele maar effectieve

correlatie tussen organismen en hun omgeving.

De hologrammen van complete kolonies, groepen en ge-

meenschappen van organismen vallen samen met het holo-

gram van het natuurlijke milieu waartoe zij behoren. Het
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Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten

Hendrik S. de Bruin

Aangezien de verschijningsdata van de Maandberichten niet

voldoende met elkaar ‘sporen’ (wat geenszins als een tekort-

koming mag overkomen), zal in deze rubriek te hooi en te gras

wel eens een uittreksel van een minder recente kerkblad-editie

staan. Dit is niet altijd te voorkomen, doordat de redactie te-

recht van mij verlangt, dat de kopij op tijd bij haar ‘op de

deurmat valt’!

Aan de inhoud van elk Maandbericht tracht ik evenveel

aandacht te schenken. Desondanks is er zo nu en dan wel

sprake van enig verschil in de lengte van de besprekingen.

Enerzijds heeft dat te maken met de grootte van het nieuws-

aanbod in elke Maandbericht-editie, en anderzijds met de in-

houd van de edities. Met name wanneer er in de artikelen

sprake is van hoogkerkelijke vieringen, bisschoppelijke beslui-

ten, priester- en/of diakenwijdingen, boeiende theologische

beschouwingen, bijzondere intenties etc., zal aan die aspecten

van het kerkelijk leven extra aandacht worden geschonken.

Van de kerkgemeenten Utrecht en ‘s Gravenhage ontving

ik deze keer helaas geen Maandberichten.

Liturgische vreugde in Bloemendaal
* ‘Raphaël’ opent in de februari/maart-editie zijn kolom-

men met uitgebreide informatie over de vieringen in de Goede

Week en met Pasen.

* In het artikel ‘Samen in de dienst’ belicht priester Parci-

val van Gessel enkele kernpunten van de H. Mis. Vooral het ge-

zamenlijk ‘grondvesten van de Tempel’ is belangrijk. Door de

wierook en de besprenkeling met het wijwater vinden zuivering-

en van de gewijde ruimte plaats, waarbij alle kwade gedachten

worden verdreven. In het Confiteor komen wij tot bezin- ning,

waarin we alles belijden wat fout gegaan is, maar ook alles wat

goed is gegaan. De Absolutie geeft ons vrede met God en met

de mensen om ons heen. Vergeving krijgen werkt dan alleen,

wanneer wij ook vergeving schenken. Uiteindelijk ontstaat er na

de Absolutie een groot samenwerkend geheel van mensen, die

gezamenlijk gezuiverd en verlicht verder kunnen gaan naar de

Consecratie. Tijdens de H. Communie ontstaat dan een zeer

grote verbondenheid met God en de mensen om Hem heen, die

ook te communie gaan. Want het ontvangen van de H. Commu-

nie en de innerlijke vrede die dat oproept, zorgen ervoor dat wij

God ook in elkaar herkennen.

In Zwolle begint de Victorie!
* Deze variant op de beroemde Alkmaarse wapenspreuk

mag de Sint-Michaëlgemeente van Zwolle hoog in haar kerk-

vaandel zetten, want op zondag 20 februari zal bisschop Frank

den Outer in de Michaëlkerk te Zwolle aan subdiaken Wies

Kuiper de diakenwijding toedienen.

* In het februari/maartnummer 2005 van het ‘Maandbe-

richt’ wordt daar gewag van gemaakt, maar Wies ging in het

december-januarinummer nader in op de subdiakenwijding die

op zondag 3 oktober 2004 haar diakenwijding van 20 februari

2005 in feite al inluidde.

Teneinde haar met u allen kennis te laten maken meen ik er

goed aan te doen u het artikel, dat zij in het voornoemde

Kerstnummer onder de kop ‘Wijding tot subdiaken’ vanuit

haar hart geschreven heeft, in zijn geheel voor te leggen:

“Hoewel alle wijdingen hun sporen hebben nagelaten in mijn ziel,

waren zij allemaal anders en de ervaring tijdens de wijding tot

subdiaken was ook weer héél anders. Je kunt je daar van te

voren niet op voorbereiden. Je moet het gewoon onbevangen

over je heen laten komen. De zondag ervoor hadden we de

Sint-Michaëlkerk klaargemaakt, een middenpad gemaakt,

omdat dit nu nodig was. geoefend waar en hoe te liggen,

enzovoort. Maar als je daar dan ligt, en de litanie wordt

gezongen is dat een heel indringend gebeuren.

Natuurlijk had ik die litanie in de dagen voorafgaand aan de

wijding meerdere malen gelezen, maar toen ik daar lag leek

het wel of alleen de eindregel van elk couplet tot mij door-

drong. Die eindregel was in verreweg de meeste coupletten

gericht tot de H. Geest en maar enkele malen tot de H.

Drievuldigheid, en dat viel me toen pas op. Ik was er

verheugd over.

Het was mij bekend, dat aan het einde de bisschop drie

coupletten alleen zingt en dan de kandidaat zegent, maar

hoewel ik dat niet zien kon, gingen die zegeningen als

messen door me heen.

Het belangrijkste moment was wel het moment waarop de

bisschop zijn handen op mijn hoofd legde en mij, in naam

van Christus onze Heer en de H. Vrouwe Maria, toeliet tot

de orde van het subdiaconaat.

Daarna volgde de bekleding met manipel en tuniek en kreeg ik

een aantal zaken aangereikt, die ik mocht aanraken. Enkele

daarvan, zoals de ampullen en ook het Evangelieboek,

waren ook al bij de voorgaande wijdingen aangereikt, maar

het leek of zij nu een andere waarde hadden. Nieuw voor

deze wijding was het aanraken van de kelk en de pateen.

Wat ik tijdens en na deze wijding vooral heb ervaren is, dat de

tot dan toe nog redelijke vrijblijvendheid verdwenen was.

Dat werd me hierbij heel erg duidelijk. Dat gevoel van

redelijke vrijblijvendheid kwam natuurlijk ook door het feit

dat het tot kort voor die tijd nog niet helemaal duidelijk was,

of de hogere wijdingen voor vrouwen doorgang zouden

vinden. Hoewel dit was toegezegd, duurde het toch nog tot

na de bisschoppelijke synode, voordat het besluit echt door

een daad werd gevolgd.

Bij dezen dank ik allen die mij felicitaties hebben gestuurd. Ook

van velen buiten onze kerkgemeente ontving ik gelukwen-

sen. Ik ben mij er terdege van bewust, dat deze felicitaties

niet alleen voor mij als persoon bedoeld zijn, maar voor een

groot deel bestemd zijn voor de mogelijkheden die alle

vrouwen in onze Kerk nu gekregen hebben”.

* In dit Kerstnummer wordt Leo Silié herdacht, die op 13

oktober 2004 onverwachts is overleden. De Zwolse kerkge-

meente zal Leo blijven gedenken als een goede, trouwe en eer-

lijke vriend.

* In het al eerder genoemde februari/maartnummer be-

steedt priester Jules Herbrink veel aandacht aan de verschrikkelij-

ke rampspoed van de zeebeving op Tweede Kerstdag, beschrijft
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Van onze regionaris

+ Frank

Voor het eerst in onze Kerk

de diakenwijding van een vrouw
Ruim een maand geleden heeft in Zwolle de diakenwijding

plaatsgevonden van Wies Kuiper – in de 3e Nieuwsbrief van

het Centraal Kerkbestuur heeft u er al kennis van kunnen

nemen en daarvóór al via de bladen van de kerkgemeenten.

We wensen haar een gezegende levensperiode toe in Christus’

naam, ten dienste van de medemens.

Inmiddels is in de Zwolse Courant van 12 maart jl. Een

interview met haar geplaatst (zie elders op deze pagina). Het is

goed, dat hieraan ook buiten de eigen kring aandacht is

besteed; het betreft immers een wijding die van historische

betekenis is in de ontwikkeling van de VKK in Nederland. Zij

werd ook al door de Clericale Synode als eerste vrouwelijk

diaken welkom geheten.

Denemarken en onze Kerk
Per brief aan onze voorzittend bisshop heeft het grote meren-

deel van de Deense priesters laten weten een Clericale Syno-

de voor Denemarken te hebben gevormd “naar Nederlands

model”. Tezamen spreken zij zich hierin uit “in volle overtui-

ging bereid (te) zijn de Algemene Bisschoppelijke Synode on-

der voorzitterschap van mgr. Tom Degenenaars te erkennen en

tegelijkertijd mgr. Kai als hun regionaris. Zij spreken de hoop

uit, dat zij zich eens in eenheid kunnen verzoenen, om dan in

geest van Liefde het werk van Christus in samenwerking met

de ‘oude’ Algemeen Bisschoppelijke Synode uit te dragen. Bij

de nieuwe Clericale Synode voegt zich de vroegere regionaris

van Denemarken.

Inmiddels hebben ook de kerkleden, verbonden met deze

priesters, zich bereid verklaard, en heeft onze voorzittend bis-

schop het Deense verzoek gehonoreerd en is tot herbenoeming

overgegaan van de vroegere Deense regionaris. Hij is daarmee

lid van onze Algemene Bisschoppelijk Synode en de Kerkpro-

vincie Denemarken–Noorwegen–IJsland is toegetreden tot

onze ‘nieuwe’ Vrij-Katholieke Kerk.

Om praktische redenen zijn door mij onlangs in onze

Arnhemse kerk de lagere wijdingen gegeven aan een van de

Deense vrouwelijke altaardienaren. De mogelijk volgende

wijdingen zullen in de loop van de tijd in Denemarken zelf

worden gegeven.

Standpuntswijziging ten aanzien

van het kerkelijke ambt?
Dat vrouwen tot priester kunnen worden gewijd is sinds kort

in onze Kerk mogelijk – de eerste aanzet hiertoe is inmiddels

gegeven met de diakenwijding van een vrouw – wie kan dat

nu nog ontgaan zijn! Dat die mogelijkheid binnen de wereld-

wijde Rooms-Katholiek Kerk misschien ook, in de (verre) toe-

komst, wellicht zal kunnen bestaan – laten we het heel voor-

zichtig stellen – is af te leiden uit het volgende profiel van de

nieuwe bisschop van Rome – de paus. Het is weliswaar een

jaar of twintig geleden opgesteld, maar toch…, of juist dáárom

van groot belang. Het is opgesteld door ruim honderd RK-or-

ganisaties uit ruim vijfentwintig landen, waarin alle ‘gedroom-

de kerkvernieuwingen van de afgelopen eeuw’ zijn verpakt.

Citaat (met enkele door mij vet weergegeven woorden):

De nieuwe paus is iemand die:

� zowel kan luisteren als spreken;

� zonder ophouden gerechtigheid, gelijkheid, vrede en

geweldloosheid bevordert, ook in de Kerk;

� de academische vrijheid aanmoedigt voor theologen en

andere wetenschappers;

� gezonde diversiteit koestert in de Kerk;

� een werkelijke dialoog aangaat over theologie, moraal en

kerkbeleid en daarbij ieders geweten respecteert;

� de heroriëntatie op het priesterambt stimuleert en zo de

weg vrijmaakt voor de openstelling van het ambt voor

vrouwen, gehuwden en andersgeaarden, alsmede de

afschaffing van het verplichte celibaat;

� aftreedt op de leeftijd die voor alle bisschoppen is

vastgesteld: 75 jaar;

� eenvoudig is en gevoel voor humor heeft.

***

Onze eerste vrouwelijke diaken

Enkele gedeelten uit het interview met

Wies Kuiper door de Zwolse Courant:

“De eerste vrouw te zijn in een kerkelijk ambt vindt Wies Kuiper

voor zichzelf niet bijzonder, ‘maar het geeft wel een bijzon-

dere druk’. Ze had haar opleiding al voor 2000 afgerond,

het wachten was op de toestemming. Nu behoort de

Vrij-Katholieke Kerk tot de meer liberale geloofsgenoot-

schappen. Toch werd het kerkelijke ambt pas een jaar

gelden voor vrouwen opengesteld. ‘Dat is inderdaad

merkwaardig. Ook omdat onze kerk een sterke theo-

sofische achtergrond heeft, waarin man en vrouw volkomen

gelijkwaardig zijn’.

Van huis uit was Wies Kuiper rooms-katholiek, ze volgde

onderwijs aan een ‘nonnenschool’ in Nijmegen. ‘Ik ben mijn

hele leven religieus geweest, maar ik kon in de RKK niet

meer vinden wat ik zocht’. Op aanraden van een kennis

nam ze een kijkje bij de VKK in Zwolle. ‘Het was of ik thuis

kwam’. .. ‘De VKK ziet de liturgie als een weg om tot

verwerkelijking van innerlijke kennis (gnosis) te komen. De

liturgie geeft de mogelijkheid om in gefaseerde opbouw tot

het hoogtepunt te geraken; om in contact te komen met de

Allerhoogste, in en buiten jezelf. Dat lukt niet altijd, soms

blijft het steken….

Op het pad van kennisverwerving is de vrijheid eindeloos. Maar

het vrij-katholicisme is niet gemakkelijk. Je moet het

allemaal zelf doen. Je moet het bevechten. De vrijheid, dat

alles wat je denkt morgen anders kan zijn, is een groot

goed. Dat geeft geestelijke groeikansen’.”

* * *
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hologram van het milieu waarin organismen zijn ‘ingebed’

correleert alle organismen in dat milieu met elkaar, tot en met

zelfs de structuur van hun genoom. Langs die weg wordt de

variant van het genoom subtiel geïnformeerd, hetgeen de kans

vergroot dat het genoom – als er zich ingrijpende verandering-

en in het milieu voordoen – mutaties voortbrengt die levens-

vatbaar zijn in dat veranderende milieu.

Ditzelfde principe verklaart de verbazingwekkende snelle

evolutie van het leven in de oeroceanen van de toen nog jonge

aarde. Vastgesteld is dat de oudste gesteenten circa vier mil-

jard jaar geleden zijn ontstaan, terwijl de vroegste en reeds

zeer complexe levensvormen – blauwalgen en bacteriën –

ruim 3,5 jaar oud zijn. Het ontstaan van die levensvormen ver-

eist een gecoördineerde, complexe reeks reacties, waarbij het

missen van ook maar één enkele stap tot mislukking leidt. Het

is zeer onwaarschijnlijk dat een lukrake vermenging van de

‘moleculaire soep’ in de ondiepe oeroceanen binnen zo’n korte

tijdsspanne tot dit resultaat zou hebben geleid. De vermenging

van de moleculen op het oppervlak van de aarde in dat oertijd-

perk verliep echter allesbehalve lukraak: zij werd geleid door

de informatie die voorhanden was in de sporen van reeds eer-

der geëvolueerd leven! Kennelijk waren dit geen sporen van

aardse levensvormen, want we hebben het over het vroegste

begin van de biologische evolutie op aarde. Het moeten sporen

van leven op andere planeten zijn geweest.

Deze informatiebezaaiing van de aarde als het begin van de

evolutie van leven is volstrekt plausibel. Het nulpuntenergieveld

strekt zich uit tot in de allerverste uithoeken van het heelal en

draagt de torsiegolfsporen van deeltjes en systemen van deeltjes

van alle punten in ruimte en tijd. In alle uithoeken van de kos-

mos waar de hologrammen van het vacuüm in doordringen,

doen ze informatie op over de levensvormen die in dat deel van

de kosmos zijn geëvolueerd. Aangezien in ons Melkwegstelsel

de kans groot is dat er zich, eerder dan op aarde, op andere pla-

neten leven heeft ontwikkeld, moeten er al holografische sporen

van andere biosferen in het vacuüm aanwezig zijn geweest

voordat de eerste levensvormen op onze aarde ontstonden. Deze

sporen vielen in voldoende mate samen met de zich op de jonge

aarde ontwikkelende levensvormen om er een subtiele maar

doorslaggevende invloed op uit te oefenen. Zij leverden de sub-

tiele ‘stoot’ voor een versnelling van het proces van vallen en

opstaan van de evolutie. Hierdoor werd de kans vergroot dat de

turbulente vermenging in de moleculaire soep tot stabiele, zich-

zelf instandhoudende combinaties leidde. Het leven op aarde

werd ‘geïnformeerd’ door levensvormen elders in de kosmos,

net zoals levensvormen op aarde thans het leven op andere le-

ven dragende planeten informeert, ongeacht waar ze zich in dit

Melkwegstelsel of daarbuiten mogen bevinden.

Het A-veldeffect in de kosmos
Vacuümhologrammen zijn niet beperkt tot de dimensie van de

aardse biosfeer; er zijn ook hologrammen op grotere schaal,

namelijk van sterren en sterrenstelsels. Ze strekken zich uit door

het volledige ruimte-tijdcontinuüm van ons universum en corre-

leren spiraalnevels en andere macrostructuren. De torsiegolfspo-

ren van sterren en sterrenstelsels creëren het hologram van een

spiraalnevel, en de interfererende torsiegolven van een metaspi-

raalnevel (alle sterrenstelsels samen) creëren het hologram van

het universum. Het universumhologram conjugeert met dat van

de metaspiraalnevel; zo creëert dit meeromvattende hologram

coherentie onder de spiraalnevels – het correleert de paden van

hun evolutie. Hoewel dit A-veldeffect uiterst subtiel is, is het

wel degelijk werkzaam: we hebben gezien dat sterren en ster-

renstelsels zich overal in het universum coherent ontwikkelen,

in weerwil van afstanden die niet door licht- of andere signaal-

vormen die de moderne fysica kent zijn overbrugd.

Ook de fijnafstemming van de constanten in het universum

– de reden dat alle fundamentele parameters van het universum

zo verbluffend nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd dat com-

plexe systemen als wijzelf erin konden ontstaan – is een effect

van het A-veld. We weten al dat de oerknal verbluffend accuraat

was met betrekking tot zijn parameters, en dat de energiedicht-

heid van het vacuüm (de zogeheten kosmologische constante)

exact zo groot is dat de deeltjes die bij de oerknal werden ge-

schapen niet werden verstrooid, waardoor ze zich konden verd-

ichten tot spiraalnevels en sterren, plus talloze planeten waarop

leven kon ontstaan, althans, naar alle waarschijnlijkheid. In een

minder accuraat afgestemd universum zouden wij er niet zijn

om ons over deze nauwkeurigheid te verbazen. Zelfs al door een

minuscule afwijking (bijvoorbeeld een miljardste deel van de

waarde van een universele kracht als elektromagnetisme of gra-

vitatie, of ook maar een minuscuul surplus in de energiedicht-

heid van de ruimte) zou het universum niet in staat zijn geweest

juist díe omstandigheden voort te brengen waarin levende orga-

nismen kunnen ontstaan en evolueren.

De oerknaltheorie levert geen overtuigende verklaring voor

de fijnafstemming van de constanten: de heersende stroming in

de kosmologie kan slechts veronderstellen dat de pre-ruimte van

het universum lukraak was, met ‘toevallige’ fluctuaties in het

vacuüm. Het is echter uiterst onwaarschijnlijk dat toevallige

fluctuaties tot exact die fluctuatiepatronen kunnen hebben geleid

die vorm konden geven aan een zo accuraat afgestemd univer-

sum als het onze. De door de aanhangers van de snaartheorie

geopperde verklaring voor de fijnafstemming van de kosmolo-

gische constante is al even verbijsterend. Zo oppert Leonard

Susskind dat de energiedichtheid van het vacuüm van het ene

kosmossegment tot het andere verschilt. Er zouden zoveel plaat-

selijk verschillende vacua (vacuüms) zijn – wellicht zelfs in de

orde van grootte van 10500 – dat we er vrij zeker van kunnen

zijn dat we in die immense verscheidenheid op zijn minst één

vacuüm zullen aantreffen met exact de eigenschappen die wij

zoeken. Aangezien wij bestaan en ernaar kunnen zoeken, heb-

ben we het blijkbaar gevonden óók: het is ons specifieke ‘lokale

vacuüm’ – ons specifieke segment van de kosmos.

Er is echter een minder verbijsterende verklaring mogelijk.

De (oer-)knal die ons universum heeft gebaard én het vacuüm

waarin dat gebeurde, ontleenden hun informatie aan een eerder

universum, een vroegere cyclus van het metaversum. Of het

universum nu wel of niet eindig is in de ruimte, het blijft niet

beperkt tot één enkel universum (of universumcyclus). Het

kwantumvacuüm is in alle universa het fundamentele element.

De deeltjes waaruit de waarneembare elementen van het uni-

versum bestaan zijn uit het vacuüm ‘gesprongen’ en zullen aan

het eind van dat universum terugvallen in hetzelfde vacuüm.

Dit betekent dat het vacuüm er al vóór de geboorte van ons

universum was en dat het ongetwijfeld zal voortbestaan nadat

alle materie in ons universum is ‘verdampt’ en ons universum

als zodanig verdwijnt. In de loop van een wellicht oneindige

reeks universa wordt het vacuüm in toenemende mate afge-

stemd op de processen die zich in de op elkaar volgende uni-
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versa voordoen. Het vacuüm slaat de holografische sporen van

alle deeltjes op, plus de sporen van alle sterren en spiraal-

nevels die ooit in alle universa zijn ontstaan, zodat zijn ener-

giedichtheid in toenemende mate de waarde nadert waarin

deze systemen ontstaan en evolueren.

Het A-veldeffect verschaft ons een logische verklaring voor

de fijnafstemming van de eigenschappen van ons universum.

Toen het werd geboren, waren noch de kosmische knal waaruit

het ontstond, noch het vacuüm waarin die gebeurtenis plaats-

vond, lukraak totstandgekomen. Ze werden, zoals gezegd, ge-

ïnformeerd door vorige universa, ongeveer zoals de genetische

code bij de conceptie van een zygoot wordt geïnformeerd door

de genetische code van de ouders. Dit is een heel wat plausibe-

ler verklaring voor de coherentie in ons universum dan iedere

verklaring die stoelt op lukrake selectie uit een astronomisch

aantal opzichzelfstaande universa, of uit een al even verbijste-

rend aantal afzonderlijke vacua in een en hetzelfde universum.

Net zoals materiedeeltjes worden gecorreleerd door het holo-

gram van alle deeltjes bij elkaar, worden moleculen en cellen

gecorreleerd door het hologram van een organisme. Planeten,

sterren en sterrenstelsels (spiraalnevels) worden gecorreleerd

door het hologram van het universum – en precies zo wordt dit

universum gecorreleerd met vroegere universa door het holo-

gram van het metaversum. Deze correlaties worden tot stand ge-

bracht door één enkel kosmisch veld: het informatie

registrerende en overdragende A-veld van het universum.

1. Met toestemming van Ankh-Hermes overgenomen.

* * *
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Zonsopgang - foto: Rudolf H. Smit

Betrekken we nu nog kort bovenstaande op Jezus’ dood aan

het kruis en zijn opstandig. We vinden hierover ook nog veel

later een aanwijzing in de aloude Geloofsbelijdenis (van Ni-

cea/Constantinopel): ’hij is ‘ten dérde dage verrezen (opge-

staan uit de dood)’, hoewel tussen vrijdagmiddag, de kruisi-

ging, en zondagmorgen – de opstanding – maar ánderhalve

dag verstrijkt.

Dit kan daarom wijzen op een inwijding van Jezus, en wel

op de hoogste inwijding die de mens kan ondergaan.

Die inwijding zal aan ieder van ons plaatsvinden, aan het

einde van onze weg op aarde, van onze weg door deze aardse

wereld, door de materie.

*) Eerder heeft pr. Johan Pameijer het gehad over ‘Opstanding en

levensloop van Lazarus’. De redactioneel wat aangepaste tekst is

uitgegeven in het kader van het VK Instituut voor Studie in 1998; en

samen met een tweetal andere onderwerpen (‘De Weduwen in de

Evangeliën’ en ‘De spijziging van de vijfduizend en vangst van de

honderddrieëndertig vissen’), onlangs heruitgegeven in het kader van

het VK Instituut voor Educatie (in maart 2005) onder ‘Exegese van

enkele Nieuwtestamentische bijbelgedeelten’.

Het is verhelderend om de veel uitgebreidere en vanuit een wat ander

perspectief gegeven verhandeling over Lazarus naast bovenstaande te

bestuderen.

* * *
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Inwijding, slapen, sterven en opstanding

+ Frank den Outer

In het middelste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes (11:

32-46) treffen we de beschrijving aan van de opwekking van

Lazarus. In een dorp bij Jeruzalem, Bethanië, woonden twee

zussen en hun broer: Maria, Martha en Lazarus. Waarschijnlijk

logeerde Jezus dikwijls bij hen; de drie behoorden tot de intieme

kring van zijn leerlingen. Lazarus wordt op een dag ziek, kenne-

lijk zo ernstig, dat zijn beide zussen een ijlbode naar Jezus zen-

den met de bede zo gauw mogelijk te komen. Hij immers,

weten en vertrouwen zij, is in staat om Lazarus te genezen.

Maar als de bode bij Jezus gekomen is en zijn bericht heeft

afgegeven, wacht hij – Jezus – nog twee dagen, voordat hij op

weg gaat naar Bethanië. Die twee dagen lijken fataal, want

Lazarus is al begraven als Jezus eindelijk aankomt. Beide zus-

sen verwijten hem dat sterk: ‘Als je hier was geweest, dan zou

onze broer nog in leven zijn’.

Samen met de zussen gaat Jezus naar het graf, een holte in

een rots; hij laat de grafsteen weghalen en roept dan: ‘Lazarus,

kom naar buiten’. Op die woorden komt hij, in graflinnen ge-

huld, naar buiten. Deze episode wordt daarom ‘de opwekking

van Lazarus’ genoemd.

Is dat wel juist aangeduid? Betreft het hier wel een opwek-

king uit de doden? Het komt alléén voor in het Evangelie van

Johannes, niet in de drie andere Evangeliën, en dat terwijl het

toch het grootste wonder betreft dat Jezus verrichtte? Waarom

zwijgen dan die andere evangelisten hierover? Kan het zijn, dat

de geheime, verborgen betekenis van wat Lazarus overkwam

wel bij Johannes ‘past’ en niet bij die andere evangelisten? Zijn

Evangelie wordt wel als het meest spirituele of esoterische

Evangelie beschouwd. Vroeg al, bij Clemens van Alexandrië en

Origenes, in de 1e en 2e eeuw, is er sprake van ‘het geestelijke

Evangelie: het kernstuk, het hoogtepunt, het heilige der heiligen

van het NT’. Johannes zelf zou een ingewijde kunnen zijn ge-

weest, ingewijd in de mysteriën, waarin wordt teruggegrepen op

de mysteriescholen en – religies van de oudheid. Als we ons

voor deze gedachte openstellen, dan kunnen we aanwijzingen te

over vinden in dit verhaal over Lazarus. Allereerst: het wordt

geplaatst rond Bethanië en deze plaatsnaam betekent ‘huis van

de vijgen’ of ‘vijgenboom’, en dat is een symbool van inwij-

ding, en mysteriescholen hebben te maken met inwijdingen.

Dan, lettend op het verhaal zelf. Het is zeer merkwaardig:

als de bode bij Jezus komt met zijn noodkreet over de ernst

van de ziekte van Lazarus, zegt hij tegen zijn discipelen:

‘Deze zieke is niet ten dode, maar tot ere God, opdat de Zoon

van God er door verheerlijkt worde’. Zou Jezus, de Zoon van

God, echt zó op zichzelf betrokken zijn, zó egoïstisch? Er is

echter een andere mogelijke vertaling: ‘Deze zieke is niet ten

dode, maar ter openbaring Gods, opdat de Godszoon erdoor

tot verschijning komt’. Met andere woorden, de Godszoon is

niet Jezus, maar de Geest, de hoogste wezenheid van Lazarus,

zijn hoger Zelf zo u wilt, de goddelijke kern, die in ieder mens

verborgen ligt. Dus: de ziekte van Lazarus is geen dodelijke

ziekte, maar zal ertoe leiden, dat het hogere Zelf in hem aan

het licht zal komen.

In de mysteriescholen – zoals gezegd – is sprake van inwijdin-

gen. Bij één van die inwijdingen, de één na laatste, komt dit

hogere Zelf aan het licht, na een drie dagen durende periode

van schijndood; het treedt uit het lichaam en komt tot uiting in

de ijlere of geestelijke lichamen van de neofiet. Dus gaat het

hier dan inderdaad om een (hogere) inwijding van Lazarus?

Immers, is het niet heel merkwaardig, dat Jezus na het bericht

over de ‘dodelijk’ zieke nog twee dagen wachtte?: ‘Toen Jezus

dan hoorde, dat Lazarus ziek was, bleef hij daarop nog twee

dagen ter plaatse waar hij was’.

Wie zal, wanneer hij dringend wordt gevraagd te komen

naar een ernstig zieke, niet meteen gaan? Johannes vertelt:

’Toen Jezus dan aankwam, bevond Hij dat Lazarus al vier

dagen in het graf lag’. Jezus zorgt er dus voor precies op tijd

aan te komen, dit is na drie volle dagen in die toestand van

schijndood. Kwam hij later, dan zou dat mogelijk de werkelij-

ke dood betekenen, en eerder zou een onherstelbare ingreep in

het inwijdingsproces tot gevolg hebben.

Als de grafsteen is weggerold, zegt Jezus: ‘Lazarus, kom

naar buiten’. Of: ‘kom uit’ in de oude, 17e eeuwse Statenverta-

ling. Dit is een eeuwenoude roep, waarmee de myste uit zijn

inwijdingsdood wordt teruggeroepen door de hiërofant.

Ook het vervolg past goed in het mogelijke inwijdingsver-

haal van Lazarus. Zoals gezegd, beide zussen verwijten Jezus

als hij eindelijk naar Bethanië is gekomen, dat hij te laat is:

‘Als je hier geweest was, zou onze broer nog in leven zijn’.

Maar dan antwoordt Jezus heel opmerkelijk, en schijnbaar niet

ter zake: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij ge-

looft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft

en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven’.

Letterlijk opgevat kloppen deze woorden niet. Want ook

wie in Jezus gelooft, sterft natuurlijk, net als ieder ander. En

ook een dode, een gestorvene, wordt niet weer levend door ge-

loof in Jezus. Zou daarom de betekenis niet eerder zijn: ‘In

wie de Christus, de Gods zoon (of Gods dochter!) geboren

wordt, díe kan niet sterven’?

Immers diens lichaam kan wél sterven, maar zijn eigenlijke

Ik, de goddelijke kern – die aan het licht gekomen is – die kan

níet sterven en leeft in eeuwigheid. In Lazarus was zijn oude ik,

zijn ego, gestorven, maar was de Geest ontwaakt. Lazarus is een

Christusdrager geworden; in hem is de Christus geboren.

Ten slotte nog een merkwaardige zinsnede uit het Johannes

Evangelie in dit centrale 11e hoofdstuk:

Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn medediscipelen:

‘Laten wij ook gaan om met Hem te sterven’ (vs 16). Meestal

wordt ‘Hem’ met een hoofdletter weergegeven (in de Willibrord-

vertaling van 1995 nog) om aan te geven dat het

Jezus betreft (en niet Lazarus). Maar is het niet veel betekenisvol-

ler en juister weer te geven met ‘hem’ (zoals in de Nieuwe

Bijbelvertaling 2004 – hoewel daarin nergens sprake meer is van

‘Hij’ en wel van ‘hij’). Dus het gaat hier om Lazarus. Anders

weergegeven, of liever omschreven: ‘Laten wij met Jezus mee-

gaan, om, net als Lazarus, de inwijdingsdood te ondergaan’.
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Ontwaakt, gij die slaapt!

Johan Pameijer

Langzaam smelt de winter weg onder de toenemende kracht

van de lentezon. De krokussen tillen hun kopjes uit de aarde

en de jonge tulpjes strekken zich ontwakend uit. De eerste in-

secten leven op uit hun winterdomein en vliegen zoemend de

wijde wereld in. Zo is het altijd geweest en zo zal het over dui-

zend jaren nog zijn. De eeuwige cyclus van de natuur herhaalt

zich onophoudelijk. Iets van oneindigheid ligt besloten in de

zichtbare reïncarnatie van wat in de herfst schijnbaar stierf.

De echo van het Stille Nacht sterft langzaam weg en maakt

geleidelijk aan plaats voor de paastijd. Maar vraag honderd

mensen naar de betekenis van Pasen en zeventig zullen het

antwoord schuldig blijven. Onze mentaliteit van hebzucht en

actie heeft ons blind gemaakt voor het mysterie. De komst van

de lente is een vanzelfsprekendheid, waar niet over wordt na-

gedacht. Wie raakt nog opgewonden bij de gedachte aan de

geweldige natuurkrachten die de lente mogelijk maken? Wie

gelooft nog in de processen die naar de opstanding leiden?

Zolang de mens gast is op deze planeet, maakte het mysterie

van de lente diepe emoties in hem los. Zich uitrekkend ontwaakte

hij uit zijn winterslaap en reikte naar Vader Zon, die hij als een

god vereerde. In de gretig om zich heen grijpende vegetatie her-

kende hij de eeuwig jeugdige godin, die hij onder verschillende

namen vereerde. Gaia, moeder Aarde, wekte diepe liefdesgevoe-

lens op. De vlinders in de buik speelden op als reactie op het los-

brekende mysterie van de eeuwige liefde. Het Paasfeest is nog

altijd de bekroning van deze wonderlijke ervaring.

De christelijke mythe van de uit de dood herrezen Heer wor-

telt in oeroude godenverhalen. Elk voorjaar liep het Soemeri-

sche volk uit om de opstanding van hun hemelgod Mardoek

mee te beleven. De god verbleef in een onderaardse kerker.

Gedwee liet de vorst van het land zich als zondebok bekogelen

met de slechtheid van de mensen. Hij offerde zich aan de god,

die daarna uit zijn graf zou komen om in triomf te worden

rondgedragen door de stad, luid toegejuicht door tienduizenden

toeschouwers. Door zijn verschijning konden zij zondevrij aan

het nieuwe jaar beginnen. Tweeduizend jaar voor het begin van

onze jaartelling vereerden zij de oude Mardoek, omdat hij ge-

storven was voor hun zonden en herrezen was uit het graf.

Altijd voelden mensen overal ter wereld de behoefte om te

visualiseren wat diep in het hart van de natuur onder ernstig

stilzwijgen elk jaar opnieuw plaatsgrijpt: de opstanding. Elk

volk en elke stam, had zijn opstandingsgod, die omgeven met

ingrijpende rituelen stierf en uit de dood terugkeerde in het le-

ven. Ze zagen hun goden als de verlossers. Een van mijn favo-

riete auteurs, Erich Zehren, noemt in zijn boek “De gekruisig-

de god” een hele reeks godheden die aan deze beschrijving be-

antwoorden. De Thracisch-Griekse Dyonisos, de wijngod, de

Syrische Adonis, de Heer, wiens naam sterk verwant is aan het

Hebreeuwse Adonai, “Mijn Heer”, maar tevens de Phoenische

Esmun, de Grieks-Romeinse Asklepius, Herakles van Tyrus,

de Soemerische Tammoez, de herder, de Phrygische Attis en

niet te vergeten de charmante Isjtar, wier naam doorklinkt in

de Engelse naam voor Pasen “Easter”, om van het Duitse

Ostern nog maar niet te reppen.

Onze eeuw gaat gebukt onder de verregaande arrogantie

deze oude religieuze gebruiken als heidendom en bijgeloof af

te doen. Waren al die miljoenen godenvereerders uit de oud-

heid dan achterlijk of verblind door de waan van volksgekte?

Hun dagelijkse leven was gekoppeld aan natuurlijke proces-

sen. Als de zon onderging kropen ze in bed en zodra de zonne-

god zijn eerste lichtstraal over het slapende landschap goot,

wierpen zij het dek van zich af en begonnen aan de arbeid. Ze

voedden zich met wat het land opleverde, en niets overtolligs

leidde hun aandacht af. Hun dagen verliepen in een gezapig

tempo, met veel ruimte voor de goden, die hen bij elke stap

vergezelden. Ongeveer zoals de Emmausgangers met Jezus

opliepen, zonder te beseffen wie hij was, verkeerden zij met

hun godheden. Die maakten deel uit van het dagelijks leven

dat vol zat met rituelen.

Ja, zullen wij zeggen, zij hadden toch niets anders te doen.

Maar dan maken we er ons een beetje te gemakkelijk van af.

Wie wel eens een paar weken onafgebroken in de natuur heeft

gebivakkeerd, begrijpt wat natuur in iemand teweeg brengt. Zo

iemand krijgt gevoel voor de geheimen van leven en dood.

Elke plant en elk dier heeft zijn eigen bedrijvigheid. Al die

levens volgen hun eigen lijntje en met elkaar spinnen ze het

netwerk van intens, geheimzinnig leven, niet onderbroken

door de in feite onzinnige bedrijvigheid boven is, waar mense-

lijke gemeenschappen zich aan schuldig maken. In de natuur

weerspiegelt zich de kosmos op de wijze, zoals door Hermes

Trismegistos in de eerste eeuwen van onze jaartelling zo gran-

dioos is verwoord in de Tabula smaragdina: “Het is waar! Het

is zeker! Het is de volle waarheid! Wat beneden is, is gelijk

aan wat en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, opdat de

wonderen van de Ene zich voltrekken.”

De magie van deze oude volken is hun verbondenheid met

de natuur. Zij maakten deel uit van de natuur en bespeurden de

natuurlijke processen in hun bloed. Dood en opstanding van hun

goden voltrok zich daadwerkelijk in hun ziel. De verandering

die het verschijnen van de Verlosser teweeg bracht, had de

waarachtige impact van een wedergeboorte. Geheel vernieuwd

begonnen deze volken aan een frisse jeugd, vol jong elan en een

diep vertrouwen in de rechtvaardigheid van de goden.

Deze verloren geestesgesteldheid ontberen wij. Losgescheurd

uit het natuurgebeuren en in beslag genomen door wedijver en

economisch gewin, zijn wij de betekenis van het paasfeest uit het

oog verloren. Daardoor brengen wij onze ziel ernstige schade toe.

Feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren voeden de ziel en ver-

binden ons innerlijk aan de natuurlijke processen.

De gang van Jezus naar het kruis is de oude processieweg

van de zondebok, en zijn graflegging herinnert aan de kille

winter, wanneer de natuur in haar schijndood slaapt. Zijn op-

standing uit het graf heeft niets tegennatuurlijks. In tegendeel,

niets komt meer overeen met wat er onder de aarde plaats

grijpt, als de sneeuw nog op de velden neerdwarrelt en het ijs
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tussen de rietkragen van onze sloten glinstert. En wat plaats-

grijpt onder de aarde, geschiedt parallel daaraan in de mense-

lijke ziel, want wat beneden is, is gelijk aan wat boven is en

wat boven is, is gelijk aan wat beneden is.

Deze oude waarheid vond bevestiging in de bevindingen

van de moderne natuurwetenschappers. Elke cel weerspiegelt

immers de kosmos. Alles wat bestaat, dus ook de mens, is een

holografisch wonder. Pasen duidt een kosmische gebeurtenis

aan, die zich gelijktijdig in kosmos en mens voltrekt. Welis-

waar onopgemerkt en onbewust, maar toch met zoveel ener-

gie, dat elk mens er de dieptewerking van ondergaat.

Geheel overeenkomstig het gebruik van hun tijd zagen de

auteurs van het Nieuwe Testament kans om deze onbewuste

processen te visualiseren in een beeldverhaal. Wij kunnen het

lezen als een gelijkenis voor wat er in de onbewuste diepten

van ons wezen plaats heeft. Maar de mens, als kosmisch we-

zen, zal zonder enige uitleg kunnen begrijpen dat een opstan-

ding uit de dood berust op de onverwoestbare wetten van het

universum, die door geen enkel menselijk ingrijpen kunnen

worden gedwarsboomd.

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

Kerk en als eerstaanwezend werkzaam in de kerkgemeente Raalte.

Tot 1991 combineerde hij het priesterschap met zijn beroep als

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

verse boeken op het vlak van spiritualiteit.

* * *
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk:

� is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de

wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

� verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit

theosofie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in

het licht van de voortgaande spirituele ontwikkeling van

de mens;

� beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch, evenmin

stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde tot

lidmaatschap;

� bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;

� richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is

welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige

Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht

lidmaatschap of geloof;

� laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en

geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de

overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei

van de mens niet mogelijk is;

� is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het

begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,

waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk

aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen

celibaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder

persoonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar

levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-

weten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-

naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,

alsook op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben

of daarom vragen.

*

Adressen

Regionaris Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

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

Vicaris-generaal

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

Centraal Kerkbestuur

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

Clericale Synode

Secr.: Bever 3, 1273 GZ Huizen.

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

Adressen kerkgemeenten in Nederland

Amersfoort

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

Secr.: Horstpad 9, 3871 JN Hoevelaken.

Amsterdam

St. Gabriëlskerk, Deurloostraat 17.

Secr.: Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere.

Arnhem

Kerk van Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen,

Cattepoelseweg/Wagnerlaan.

Secr.: Vogelzang 16, 6662 VW Elst.

Den Haag

St. Albaanskerk, Rietzangerlaan 2a.

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

Haarlem

St. Raphaëlskerk, Popellaan 1, Bloemendaal.

Secr.: Gasthuislaan 112, 2013 TD Haarlem.

Naarden

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

Secr.: Schaepmanlaan 6, 4102 BX Culemborg.

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.

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

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.

Secr.: Jan Steenstraat 25, 3117 TB Schiedam.

Utrecht

St. Maartenskapel, Herenstraat 27.

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

Zwolle

St. Michaëlskerk, Enkstraat 44.

waardoor hij ‘het geheel met geestelijke ogen kan omvatten’.

In deze sfeer, die overal en nergens is, ruimteloos, tijdloos,

eeuwig, aanschouwt hij de weerkaatsing van dit meest pure

Licht, de sneeuwwitte Hemelroos, waarin alle planetensferen

geborgen zijn. Dit is het waarachtige Rijk van Licht, Liefde en

Vrede, waaraan iedereen door de engelen geactiveerd deel-

neemt. Hier neemt Beatrice haar ‘bestemde’ plaats weer in,

omdat haar opdracht vervuld is. Dantes ziel is bevrijd, helder

en klaar. Door het Eeuwig Vrouwelijke, dat in haar wezen be-

sloten lag, is Dante omhooggetrokken. (Denken we ook aan

het slotkoor uit Goethes Faust: “Das Unbeschreibliche, das

ewig Weibliche zieht uns hinan”).

Aan het einde van zijn moeitevolle weg – verlost – gehei-

ligd – geheeld- zal Dante het Hoogste Schouwen mogen berei-

ken. De Visio Dei.

In deze laatste ogenblikken is het niet meer Beatrice die

Dante begeleidt, maar Bernard van Clairvaux, de esoterische

middeleeuwse leraar. Hij voert Dantes blik tot aan de bovenste

rand van de hemelroos, waar Maria door talrijke engelen om-

geven, troont in een grote, stralende blijheid. In het 32e canto

klinkt: “Dat al wat ik van tevoren gezien had, mij niet in zó

grote bewondering had geboeid.”

In aanbiddende beschouwing blijft Dantes aandacht gericht op

haar beeld – op de reine, gelouterde oerziel. Driemaal laat Ber-

nard van Clairvaux Dante naar dit zuivere beeld kijken en zegt

dan:

De tijd gaat voorbij voor Uw visioen – laten wij nu de ogen

richten op de Oergrond

van het Al – opdat gij naar Hem opziende door mag dringen in

Zijn Licht (32e canto).

Hoe groot is het heilige gebed dat Bernard – gesteund door de

liefde van alle zaligen in de Hemelroos – uitspreekt, om Dante

de hoogste openbaring deelachtig te doen worden.

In de kortstondigheid van een bliksemstraal is het Dante

vergund het Goddelijke Gelaat in de geweldige Lichtopenba-

ring van de Heilige Drievuldigheid te aanschouwen – de bui-

ten ruimte en tijd gelegen Grondeloze Oergrond van het Zijn.

En als daarna het visioen vervaagt, blijft de werking van dit

onuitsprekelijke ogenblik, waarin hij één was met de Aller-

hoogste. Het geeft hem de volkomen innerlijke zekerheid van

de grote Liefde… (het laatste canto van Paradiso).

De grote Liefde, die de wereld door het Heelal verspreidt als

losse bladen in harmonie

met elkaar tot één machtig boekdeel verbindt. De Liefde-

kracht, die het Al, de zon en de sterren beweegt.

Vanaf dit hoogst beleefde moment blijft in zijn verlangen - in

zijn wil en zijn denken – verstild, verhoogd – de verbonden-

heid met de Onzienlijke en Diens liefdekracht.

En dat geeft hem de kracht zijn goddelijke gedicht te

schrijven en door te geven als grandioos voorbeeld van zijn in-

nerlijke ontwikkelingsgang – waarin de geestelijke wereld

hem steeds vertrouwder werd: als een lichtbron – als realiteit –

als basis – als bestaansgrond van het leven hier op aarde – als

genezing – als heling van de aardse mens.

Dantes innerlijke reis, zijn inwijdingsweg, die in zijn donk-

ere woud begon en door zijn hel ging, door zijn louterings-

berg, door zijn paradijs, geleid door zijn gidsen en hemelse bo-

den… kan een spiegel zijn voor onze innerlijke reis, voor onze

gang door onze hel, loutering en paradijs, voor onze opgang

tot het Allerhoogste.

*

Geraadpleegde vertalingen en commentaren:
Frederica Bremer, vertaald in de vorm van poëzie.

Frans van Doorn, vertaling in proza.

Margaretha Lochbrunner, studie over Dante..

Gravures van Gustave Doré

Anneke de Bruijn (Almelo, 1922). Na de middelbare school en sec-

retaresseopleiding is zij vele jaren als directiesecretaresse werkzaam

geweest. Zij was actief bij de padvinderij als Akela en hoofdleidster.

Via haar man leerde zij de Vrij-Katholieke Kerk kennen, waarvan zij nu

58 jaar lid is. Sinds l978 is zij lid van de Orde Vita Feminea Textura. Dit

artikel is als werkstuk voor de Orde gemaakt en in diverse loges in het

land gepresenteerd.

* * *
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De mens in Gods hand – Carl Milles (Zweden)

Foto: Nelly Schouw-Zaat



Na Dantes doop door onderdompeling in de Lethe, een der

twee rivieren die in het aards paradijs ontspringt, wordt hij

naar de andere oever getrokken, waar Dante aan de nimfen

wordt overgegeven.

Aan het einde van de Purgatorio schrijft Dante:

Ik was gelouterd en klaar om op te stijgen naar de sterren

Paradiso
Dantes weg door de planetensferen van het paradijs. De eerste

canto zegt:

De glorie van Hem, die het Al beweegt, doordringt geheel ’t

heelal en weerstraalt daarin

in het ene deel meer, in het andere minder. In de hemel, die

het meest van Zijn Licht

ontvangt, ben ik geweest; en ik zag dingen, die wie neerdaalt

van daarboven noch weet,

noch vermag te herzeggen.

O lezer – wie door genade dit zelf nog eens hoopt te ervaren –

neem genoegen met dit

beeld - want hoe iemand boven zijn mens-zijn uitstijgt, is

immers onmogelijk in woorden

weer te geven.

Terwijl de zon opgaat, stijgt Dante, omhooggetrokken door de

ogen van Beatrice, vanuit het aards paradijs naar de top van de

Louteringsberg op, naar de sferen van Maan, Mercurius en

Venus, waardoor zijn schouwend bewustzijn lichter en ruimer

wordt en hij zijn diepste Zelf nadert. Prachtig laat hij dit uitko-

men in de gestalten, die hij in deze sfeer ontmoet. Hier geen

grove stemmen en schimmen zoals in de Hel, ook geen schu-

we, milde kudde van zielen, zoals in Purgatorio, maar pure

lichtwezens. “Overeenkomstig met de eigen hemel, die ze in

zich dragen”, wordt in de 3e canto gezegd.

Ze bewegen zich actief in de Hemelse Liefde en leren, dat

alleen liefde in staat is “deze andere, de Goddelijke Liefde “ te

verstaan. Evenredig aan de liefde die in hen is, wordt het gees-

telijk Licht opgewekt. Zevende canto:

En alles wat de mens van de geestelijke wereld niet begrijpt,

blijft verborgen tot ons

vernuft gerijpt is in de vlammen der liefde.

In zijn gang door de bovenzinnelijke wereld van het Paradijs,

krijgt Dante steeds weer de opdracht om zijn ervaringen aan

de mensheid door te geven.

Beatrice heeft de ogen gevestigd op de eeuwig bewegende

cirkels van het Goddelijke Licht. Door háár kracht is hij in

staat eveneens iets daarvan in zijn eigen innerlijk te voelen en

zich in een flits, als een doorbraak, goddelijk onsterfelijk te

weten. Heel subtiel is Beatrices uitleg over de orde en harmo-

nie van de Schepping en hoe alles in het heelal niet alleen van

God uitgaat, maar ook naar Hem terugkeert en hoe de Godde-

lijke kracht het hele Heelal doordringt.

In de Zonnesfeer – het Rijk van de Wijsheid – klinkt op-

nieuw in de 10e canto.

Al wat door de ruimte wentelt, is door de Eeuwige met zo’n

orde en pracht gemaakt, dat

wie dit aanschouwt, vol vreugde moet zijn. Nooit was sterfelijk

hart zo machtig geroerd, zo

vurig bereid met heel zijn wil zich tot God over te geven.

In de sfeer van de planeet Mars verschijnt de Christus aan

Dante. Vanuit de marssfeer ‘het hartcentrum van de kosmos’,

schenkt de Christus de mensen vrede. Een vrede, die niets te

maken heeft met strijdloze rust. De Goddelijke harmonie kan

alleen bereikt worden door een voortdurende strijd, waarin de

krachten van het Licht en van de Geest de krachten van de

duisternis op steeds hogere niveaus zullen overwinnen.

Als Dante ook de sfeer van Jupiter, de sfeer der rechtvaardi-

gen doordacht en doorleefd heeft, is zijn inzicht zo diep gegroeid,

dat hij in het bereik komt van de hoogste hemelsferen, het diepste

in hemzelf. Voelbaar is de stilte in deze laatste planetensfeer. Het

gezang van de hemelse Lichten zwijgt, want zwijgen, stil-zijn,

naar binnen luisteren, zijn de kwaliteiten van Saturnus.

Een gouden Jacobsladder maakt het de schouwende licht-

wezens in die stilte mogelijk door concentratie en meditatie

op te stijgen naar het hoogste Zijn – terug te keren en weer op

te stijgen – tot al het onvolkomene zijn vol-einding zal bele-

ven.

Ook Dante gaat met Beatrice langs deze ladder (canto 22)

en ziet op aanraden van Beatrice van daar uit nog één keer te-

rug op wat hij allemaal doorlopen heeft. In het heldere licht

ziet hij de aarde en de andere planeten en hij glimlacht om de

kleinheid ervan in de grote kosmische samenhang. Hoe dwaas

is de mens, die het stoffelijke bezit op aarde zo ernstig neemt,

terwijl de kosmische wereld hem zoveel meer te bieden heeft.

In dit hogere bewustzijn, in de uiterste sferen “die der vas-

te sterren”, wordt hij rijp voor de zuivere aanschouwing van

Het Grote Licht

Wat hij toen ervoer, is – zoals hij schrijft: “nog niet voor

een duizendste deel te zeggen”. Het is onzegbaar. Mag van

deze ervaring, als ik die opgeschreven heb, iets overspringen,

hoopt Dante.

Voor de uiterste sfeer, het Empyreum‘, de in liefde tot

God teruggekeerde Schepping’ mist Dante eigenlijk nog het

gezicht, maar door een plotselinge lichtstraal stijgt hij boven

zijn vermogens uit in een bovenkosmisch Licht-bewustzijn.

Zijn blik krijgt de kracht, die ontleend is aan het Licht zelf –
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Beatrice (4e lied)

naar een aquarel

van Salvador Dali

Gnosis en psychologie van het Hindoeïsme [1]

Robert H. Swami Persaud

Gnosis en psychologie zijn begrippen die met elkaar een zekere

verwantschap hebben. Gnosis wil met het hart spreken en psy-

chologie met het hoofd, maar om de respectievelijke essenties

verstaanbaar te kunnen maken, hebben beide een transcenden-

tie nodig: de gnostische waarheid giet je in woorden van het

hoofd en de psychologische waarheid kleedt je in gevoelens van

het hart. In die situatie kun je een bijzondere eenheid ontdekken

en kun je de waardevolle vruchten plukken van zowel de psy-

chologische als gnostische wijsheden van een cultuur.

Het hindoeïsme is bij uitstek een voorbeeld van zo’n cultuur,

hoewel we niet van ‘het’ hindoeïsme kunnen spreken, daar is

het te pluriform voor. Niettemin zullen we hier schetsmatig en

met enige voorzichtigheid zowel haar gnostische als psycholo-

gische waarden aan een nader onderzoek onderwerpen.

Lichtbewustzijn
Als je de psychologie van het hindoeïsme bekijkt, ontdek je

verschillende lagen of dimensies die zowel van sociale, cultu-

rele als spirituele aard zijn. Psychologie of zielskennis is im-

mers niet alleen een wetenschap van de psuché (ziel), maar

ook van het menselijk gedrag, dat grotendeels beïnvloed wordt

door de lagen zoals boven aangegeven. De buitenste lagen van

haar psychologie zijn voor Westerlingen nauwelijks tot niet

toepasbaar; ze zijn cultureel gebonden en kennen een sterke

samenhang met het sociale leven in India. De wijze waarop

men met elkaar omgaat, eetgewoonten, opvoeding en onder-

wijs zijn allemaal aspecten die voortkomen uit de psychologie

van de verschillende Vedische stelsels, die van toepassing zijn

op de gemiddelde Indiër; weliswaar is er een toenemend aantal

Westerlingen dat krampachtig deze Indiase gedragsgewoonten

tracht over te nemen, maar zij kunnen dan vroeg of laat in con-

flict komen met hun eigen psychologische dimensies. Maar

om te weten te komen hoe die dimensies er uitzien, is het goed

om de samkhya, het eigenlijke, gnostische stelsel van het hin-

doeïsme, eens nader te bekijken.

In haar filosofie spreekt deze van de Buddhi, een begrip dat

meestal vertaald wordt met ‘intelligentie’ of ‘begrip’, hoewel

het woord ‘lichtbewustzijn’ meer recht doet aan haar bedoe-

ling. De Buddhi wordt ook wel de ‘sluier van de ziel’ ge-

noemd, omdat ze als het ware de laatste grens vormt tussen

ons denken en ons zielenbewustzijn, een bewustzijn dat be-

paald niet tot de dagelijkse praktijk behoort. Ook wijst zij ons

op de purusha, een eeuwig beginsel of onbeweeglijk Albe-

wustzijn, welke het menselijke denken volkomen transcen-

deert. Om die reden blijft deze ontoegankelijk, maar dankzij

de Buddhi zou de mens toch in staat zijn een glimp van de pu-

rusha op te vangen. Onder het buddhisch bewustzijn wordt dan

ook een overstijgend, intuïtief bewustzijn verstaan, een be-

wustzijn van helder waarnemen.

Maar laten we eens kijken naar de geest van de samkhya.

Zij is dualistisch in haar beeld van de kosmos: tegenover de

purusha staat de prakriti, de eeuwige stofnatuur, die perma-

nent in verandering is. Alles wat wij waarnemen is natuur, ook

ons denken is uit natuurlijke elementen opgebouwd. De conse-

quentie van deze houding is, dat zelfs de meest verheven

openbaring of spirituele ervaring of desnoods een ‘goddelijk’

visi- oen door de samkhya wordt uitgelegd als behorende tot

de stofnatuur, weliswaar in haar meest subtiele dimensies,

maar toch van de stofnatuur. De samkhya en de yoga delen het

uitgangspunt, dat aan de wortel van het menselijke lijden de

zinsbegoocheling ligt, de illusie dat ons zintuiglijke ervaren en

psychische leven aspecten zijn van het Zelf. Vandaar dat de

mens, wil hij zich van deze illusie bevrijden, onderscheid moet

kunnen maken tussen prakriti en purusha. Zolang de mens

eigenschappen (guna’s) aan de geest (purusha) toeschrijft,

blijft hij dwalen in deze maya, omdat eigenschappen toebeho-

ren aan de psyche en het mentale leven, de prakriti.

Concreet pad
Voor de samkhya is er geen andere weg dan de weg der ken-

nis, om aan deze verwarring te ontkomen. Iedere methode of

oefening, gebed of gekunsteld gedrag kan eraan bijdragen tot

een juiste levenswandel te komen, maar blijft de kennis achter-

wege, dan zijn het eerder bindende factoren, die de mens in

zijn illusie houden. “De geest is de roerloze toeschouwer, de

onpartijdige getuige”, zegt Isvara Krsna in zijn Samkhya Kari-

ka, vers 19. Zij kent geen eigenschappen en geen verlangens,

omdat deze alle tijdelijk zijn en dus niet geassocieerd kunnen

worden met de eeuwigheid. Goed, purusha behoort dan tot het

geestelijke, en prakriti tot het stoffelijke rijk, maar is er wel

een binding tussen die twee, ondanks hun volstrekte schei-

ding? Want de purusha is dan wel zuiver en eeuwig, volmaakt

en onaantastbaar, maar toch is ze gebonden aan het verschijn-

sel mens, die sterfelijk is en lijdt. Hoe is dat zo gekomen? Wat

heeft de purusha als eeuwige zaligheid vastgekluisterd aan de

tragiek van de stoffelijke wereld? Het zijn vragen die – net zo-

als de Boeddha dat deed – met zwijgen beantwoord moeten

worden. Ieder antwoord zou immers te maken hebben met een

transcendente werkelijkheid die voor de mens niet te vatten is,

en hoe meer hij zich overgeeft aan speculatie, hoe meer kost-

bare tijd hij verliest, die hij beter had kunnen gebruiken om

zijn bevrijding te bewerkstelligen. Wij hebben begrepen dat de

yoga een concreet pad naar die bevrijding aanwijst; het pad

van de samkhya is echter minder concreet, reden waarom

Patanjali de yoga systematiseerde, om de zoeker iets concreets

te kunnen aanbieden. Staan wij dan voor twee paden: die van

de yoga met haar god Isvara en strenge discipline, en die van

de samkhya, zonder aanwijsbare god, maar wel met een diep-

zinnige filosofie? Of zou er nog een derde pad zijn, dat de

schoonheid van de yoga en het mysterie van de samkhya met

elkaar verenigt? Waar je niet met je denken jezelf een discipli-

ne van versterving en starre dogmatiek oplegt, maar waar je

met je hart een discipel van liefde en toewijding kunt worden?

Het is dezelfde vraag die Arjoena stelde aan Krishna in het 12e

hoofdstuk van de Bhagavad Gita:
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‘Wie volgen de beste weg? De toegewijden die in evenwicht U

steeds aanbidden of zij die het Onvergankelijke en Ongeopen-

baarde vereren?’ (XII, 1)

Eigenlijk wordt hier gevraagd welk pad het beste is om tot de

juiste kennis te komen. Moet ik mij een concreet doel voor-

stellen en het pad van bhakti (overgave en evenwicht) bewan-

delen, dat door de yogadiscipline is bereid? Of leidt de bespie-

geling van het Onkenbare tot inzicht? Krishna geeft op deze

vraag een helder, maar ook genuanceerd antwoord. Hij onder-

scheidt de religieuze, filosofische en ascetische mens. Voor de

eerste zegt Hij:

‘Ik acht hen het meest gevorderd wier aandacht op Mij gericht

is, die Mij aanbidden in een absoluut vertrouwen’ (XII, 2).

Aan de filosofische én ascetische mens zegt

Hij achtereenvolgens:

‘Maar zij die eer betrachten aan het onvergankelijke, het on-

uitsprekelijke, het ongemanifesteerde, het alomtegenwoordige,

het onvoorstelbare, het onveranderlijke, het onbeweeglijke,

het eeuwige, en zij die de zinnen beheersen en beteugelen, die

alles en iedereen gelijkelijk beschouwen en blijmoedig zijn bij

het welzijn van ieder schepsel, ook zij zullen in Mij opgaan’

(XII, 3,4)

Krishna predikt hier dus geen starheid, noch heeft hij het over

schuld en boetedoening. Eigenlijk doet het er niet toe welke

van de drie paden je kiest, als je het maar met overtuiging

doet! Ook toont Hij er begrip voor, dat de mens die het tweede

pad bewandelt het hoogstwaarschijnlijk moeilijker krijgt dan

de anderen:

‘Voor hen die hun aandacht richten op het Ongemanifesteer-

de, is de moeilijkheid groter, want het pad van het Ongemani-

festeerde is voor belichaamde wezens moeilijk te

bereiken’.(XII, 5).

Bevrijding
Deze erkenning gold ook voor Patanjali, die om die reden de

eeuwenoude cultussen van de yoga tot een Darshan omvormde,

een school met een systeem. Maar uit deze uitspraak blijkt ook

het dualisme, dat kenmerkend is voor de samkhya. Je hebt een

lichaam en bent daarmee aan de stof gekluisterd. Het Andere,

het Ongemanifesteerde, is geheel geestelijk en kan door de stof

niet gerealiseerd worden. Door observatie van het buddhisch be-

wustzijn kan de mens die Andere zeer dicht benaderen, en dat

zou op zichzelf al een bevrijding kunnen betekenen.

De zin: ‘Want het pad van het Ongemanifesteerde is voor

belichaamde wezens moeilijk te bereiken’, vinden we terug in

de mysteriegodsdiensten van de hele mensheid, ook in de

christelijke Evangeliën. Hier wordt verwezen naar de ingewij-

de mens die een gnostiek pad bewandelt, waar slechts de ken-

nis de richtingwijzer is. De samkhya-gedachte kent haar equi-

valent in de Westerse, gnostische tradities, zoals die van de

Rozenkruisers. Voor de Westerling is het niet altijd nodig zijn

heil te zoeken in den verre, indien de essentie van de waarheid

ook in het nabije ligt.

Voor meer informatie: www.ayurveda-center.com
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Witte digitalis – foto: Rudolf H.Smit

Komt sprak de Engel, hier dichtbij zijn de treden en gemak-

kelijk stijgt men nu voortaan. Tot deze nodiging komen

maar weinigen, – O mensengeslacht tot omhoog vliegen

geboren – waarom valt gij bij zo lichte windstoot? Uw

opgang is veilig.

Geheeld van de eerste P – lichter dan tevoren, ging hij over de

heilige treden en schreef het op:

O lezer, doorgrond deze waarheid. Een licht is U gegeven om

goed en kwaad te kennen.

Een vrije wil, die zo hij de beproeving van de eerste strijd met

de hemelen doorstaat,

verder alles overwint. Als hij goed wordt gevoerd

Zo bereikt Dante door voortdurende oefening van zijn positie-

ve zielenkrachten achtereenvolgens de hogere terrassen van de

Louteringsberg. Elke keer wanneer hij de opdracht van een be-

paalde graad vervuld heeft, verneemt hij als bevestiging daar-

van een der Zaligsprekingen (Mat 5 : 8) en wijst een Licht-

engel door een bliksemflits van een intuïtie hem de weg naar

de hogere ommegang.

Dantes weg door Inferno was exoterisch, zijn weg op de

Purgatorio vertoont zeer veel overeenkomst met de oude ma-

nicheïse inwijdingsmysteriën. Het pad van de volgelingen van

Mani via de zeven graden van inwijding, leidend tot wederge-

boorte. Maar eveneens klinkt door de Purgatorio van begin tot

einde de Liturgie der Kerk. De hiërarchie der Engelen, de za-

ligsprekingen, de sacramenten. Aan de liturgie der Kerk zijn

de psalmen, de gebeden ontleent, die op de Purgatorio worden

aangeheven. Dantes Purgatorio is echter een aanvulling en

verdieping door het persoonlijke element van het innig ver-

langen naar zuivering, waarbij de straffen als weldaad in plaats

van als tuchtiging worden gezien. Een geheel andere opvatting

dan de kerkelijke.

Als wij met de kennis, die Margarete Lochbrunner, een

Duitse vrouw die haar hele leven gewijd heeft aan Dantes

Divina Commedia, dit werk lezen, ontdekken wij teksten,

waaruit blijkt, dat Dantes denkwereld zeer beïnvloed was door

het Manicheïsme. De stichter hiervan, Mani, leefde in Babylon

in de eerste helft van de 3e eeuw. Hij verenigde in zich het

weet hebben van de oude wijsheid en het zicht hebben op de

verschijning van de Christus in de mens Jezus. Mani lijkt de

sleutelfiguur in wie de voortzetting heeft plaats gevonden van

de kennis van de oude mysteriën en het beleven van het Chris-

telijke mysterie. In de Commedia komt dit tot een synthese.

Volgens Mani is Gnosis het ware weten, dat door het waaien

van de Heilige Geest wordt gevoed. Gnosis, de kennis van het

hart, die geestelijke verlichting, innerlijke zekerheid en schou-

wend inzicht geeft. Dante volgde deze leer op veel plaatsen,

zonder dat Mani met name wordt genoemd en in beelden,

waarin de achterliggende gedachten worden verhuld.

Een voorbeeld is de l6e canto van Purgatorio, het gesprek

met Marco Lombardo, een vroegere Kathaarse bisschop in Bo-

ven-Italië, waarin Dante zegt:

En indien God mij zozeer in zijn genade heeft opgenomen, dat

Hij wil, dat ik Zijn Hof zie

Op een wijze, geheel buiten hedendaags gebruik, verberg mij

dan niet wie gij waart voor Uw dood.

Het gaat hier om Marco Lombardo, van wie de commentaren

in Van Doorn en in de Bruna uitgaven zeggen, dat onbekend is

wie Lombardo was. Maar Margarete Lochbrunner heeft bron-

nen ontdekt waaruit blijkt, dat deze Lombardo bisschop der

Katharen in Boven-Italië is geweest. Zij geeft aan, dat dit ge-

hele gesprek in manichese terminologie gevoerd wordt. Het

Manicheïsme ging uit van het begrip reïncarnatie en vond zijn

voortzetting bij de Katharen, die zich ‘de laatste kinderen van

Mani’ noemden.

Waarschijnlijk zijn begrippen als reïncarnatie en karma

verdwenen bij het Concilie van Nicea, waar slechts de vier ca-

nonieke Evangeliën in de Bijbel werden opgenomen.

Als Dante de zeven trappen van de Louteringsberg over-

wonnen heeft, moet hij nog door een muur van vlammen, die

de top omgeven. Weer verschijnt een Engel, die stimuleert:

“Treedt er binnen en wees niet doof voor het zingen”.

Maar Dante staat als vastgenageld. ”Leer geloven”, zegt

Vergilius. ”Het is deze muur, die U nog van Beatrice scheidt”.

Een aansporing, die voldoende is om door het eeuwige

vuur van het Goddelijk Licht te gaan, waarbij ze geleid wor-

den door een stem, die van de andere kant zingt. Door deze

vuurdoop gelouterd, wordt het Dante gegeven het Aardse

Paradijs op de top van de Louteringsberg te betreden. Wanneer

in dit Aardse Paradijs Vergilius plotseling verdwenen is, staat

Dante voor de diepst ingrijpende beproeving.

Maar hij Vergilius was reeds verdwenen. Vergilius mijn

allerliefst vader, Vergilius, aan wie ik mijn heil betrouwde.

Vergilius, de denker, blijft achter.

Dan neemt Beatrice de leiding over. Beatrice, de vroegere ge-

liefde uit zijn jeugd, symbool van de Goddelijke Wijsheid, weg-

bereidster naar het Allerhoogste, komende uit de geestelijke

wereld, zij heft het geheel op uit de beperkte sfeer der moraal

naar de hogere sferen der religie, zij bewerkstelligt de volledige

drempeloverschrijding naar de hogere werelden. Dit is de trans-

formatie van lagere naar hogere kennis. Vanaf dat moment gaat

de exoterische benadering over in een esoterische.
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in die hij in zichzelf draagt”, zegt Vergilius. Het is een godde-

lijke, rechtvaardige wet: alles wat je doet, richt zich op jezelf,

het kwade en het goede. De wet van contrapasso, de wet van

oorzaak en gevolg, de wet van karma, die ook op verschillen-

de plaatsen in de Commedia, zij het “versluierd” wordt be-

schreven. De hel is immers niet eeuwig, maar een

doorgangsfase naar waarachtig leven. Dante:

O gij, die gezond en zuiver weet te denken, tracht de lering, die

zich onder de sluier

van deze ongewone verzen verbergt te doorgronden”.

Ook de twijfel moet overwonnen worden.

De twijfel, die je doet verstarren in ongeloof, zodat de toegang

tot het licht versperd wordt.

“Keer U om, dek de ogen met de handen”, zegt Vergilius, terwijl

zijn handen ook nog eens die van Dante bedekken om er zeker

van te zijn, dat deze zich werkelijk voor de buitenwereld afsluit.

Keer je om, richt je op de binnenwereld, dan zal God in je

levend worden, je eigen Goddelijke vonk.

In het middelpunt van de aarde, waar het kwaad wortelt, vindt

letterlijk de omkering plaats, de transformatie. Dante en Ver-

gilius draaien op het diepste punt van de aarde om en met Ver-

gilius’ hulp stijgen zij weer via 24 cirkels omhoog, uitkomend

onder de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond.

Het laatste canto van het Inferno eindigt met:

Vergilius en ik gingen die verborgen gang binnen om aldus

naar de wereld van het licht terug te keren. En zonder ook

maar aan rusten te denken, klommen wij naar boven, hij

voorop en ik achter hem aan, totdat we een punt bereikten

waar ik door een ronde opening de schoonheid van het

hemelgewelf kon aanschouwen. Daar gingen we naar

buiten en zagen we opnieuw de sterren.

Alle drie, Inferno, Purgatorio en Paradiso eindigen met “de

sterren”. Het heeft ook te maken met het feit dat Dante geloof-

de, dat de sterren invloed hebben op het karakter en gedrag

van de mensen, hetgeen op vele plaatsen in het gedicht naar

voren komt.

Zo bereikten ze na de donkere diepte van het Inferno nu

weer het licht en ze arriveerden aan het verlaten strand van de

Louteringsberg, de Purgatorio.

Purgatorio
De eerste zin van het eerste canto van de Purgatorio luidt:

Nu ik met het schip van mijn geest een zo wrede zee achter mij

heb gelaten, hijs ik de

zeilen om koers te zetten over beter water.

Ook deze Purgatorio is te zien als een spiraal, maar dan nu een

spiraal omhoog (Inferno linksom, de weg ten dode, en Purga-

torio rechtsom, de weg ten leven).

De eerste tien canto’s van de Purgatorio vormen de voor-

bereiding tot de zware taak van de loutering, in de oefening

van de wilskracht. Deze eerste ommegangen worden bevolkt

door zielen, die nog niet werkelijk aan een echte keuze toe

zijn. Het is het gebied waar de mens zijn wil en zijn verstand

niet heeft uitgeleverd aan het kwaad, maar er ook niet toe

komt deze in dienst te stellen van God.

In de elfde canto van het Purgatorio, waar de boetelingen

hun louteringsberg beginnen, bidden ze het Onze Vader, niet

om het aardse brood, maar om het hemelse manna, namelijk

om het juiste inzicht op het pad. De eigenlijke Purgatorio be-

gint evenals de Inferno bij een toegangspoort en evenals bij de

Inferno wordt Dante op zijn weg door Vergilius geleid.Deze

toegangspoort wordt door een engel bewaakt, die Dante zeven

P’s op het voorhoofd schrijft. P is Peccata, zonde.

Dante schrijft:

En met de spits van het zwaard schreef toen die engel mij

zeven P’s op het voorhoofd en

zeide: Maakt dat gij afwast deze wonden wanneer gij binnen

zijt”. Toen werd de heilige

poort voor mij ontsloten en de Engel sprak: “Gaat in, doch

blijft gedachtig dat al wie omziet ook terug moet

keren.”

En toen, op hun scharnieren bewogen zich de sterke spillen

van die heilige Poort. Ik richtte mij vol aandacht naar het eer-

ste geluid en Te Deum Laudamus scheen het mij te horen.

En zo begint Dantes tweede inwijding in zeven omme-

gangen op weg naar innerlijke zuivering, waarbij hij bij elke

ommegang een aspect van menselijke ondeugden zal moeten

overwinnen door voortdurende oefening van de wilskracht.

Op elke ommegang zal hem een P van het voorhoofd wor-

den afgewist. Een P staat voor één van de zeven hoofdzonden.

Hoogmoed, hebzucht, afgunst, wellust, toorn, onmatigheid en

traagheid.

Op die weg tot loutering heeft Dante visioenen van schim-

men en wezens, die boete doen voor hun zonden. Prachtig be-

schrijft hij de toegang van de eerste naar de tweede

ommegang. In de l2e canto van Purgatorio, waar beroemde

personen uit de klassieke oudheid en de Bijbel voor hun hoog-

moed worden gestraft.
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De toekomst van de religie

Arthur Broekhuysen en Petra Schuurmans

Een paar jaar geleden was er in Nijmegen een congres over

religie als levende ervaring. Prof. Libbrecht van de Katholieke

Universiteit Leuven sprak daar. Hij zei, dat het christendom

niet meer het geestelijke huis kan zijn voor velen in het Wes-

ten, omdat het is blijven steken in zijn ontwikkeling. De uitda-

ging aan de religies is in te gaan op het groeiend intellectuele

peil van de leek en de toegenomen wetenschappelijke inzich-

ten. Wat mensen nodig hebben, is een open herformulering

van het diepste wezen van de religie en hulp bij het opbouwen

van een moderne mystieke beweging.

Thomas Merton (1915-1968) had een overeenkomstige

mening. Het Westelijke christendom mist volgens hem de be-

vlogenheid, die wel in de Oosterse godsdiensten wordt aang-

etroffen. Merton verwachtte veel van de jongeren. Zij zullen

moeten breken met het burgerlijke christendom en het op-

nieuw een geestelijke dimensie moeten verschaffen.

Paul Brunton (1899-1981) schrijft hierover het volgende:

“Denkbeelden die bestemd waren voor de eerste stadia van

onze groei, zijn vaak niet meer bruikbaar in de moderne tijd.

Wij moeten nu de waarheid onder ogen zien, dat God niet een

vergroot mens is, maar een Beginsel van Zijn, van Leven en

Bewustzijn, dat er altijd was en er altijd zal zijn. Er is maar

één Beginsel dat uniek is, alléén, en de Oorsprong van alle

dingen. De verbeelding kan er zich geen voorstelling van ma-

ken, maar de intuïtie kan een hint opvangen van zijn grandeur.

Zo’n hint kan worden ontvangen door toewijding aan de eigen

bron, het Hoger Zelf, dat de mens met deze oneindige kracht

verbindt, de goddelijke Geest in hem. Het denkbeeld van een

persoonlijke Godheid was bestemd voor de jeugdjaren van de

mensheid, maar niet voor zijn volwassenheid.”

Crisis
In de tegenwoordige tijd verkeert de ziel van de mens in een cri-

sis. Twee tegengestelde wereldbeelden worden hem in zijn

jeugd voorgehouden: het ene religieus en het andere weten-

schappelijk, die elkaar beschuldigen onwaar te zijn. De emotio-

nele gevolgen hiervan manifesteren zich als instabiliteit,

immoraliteit, cynisme en wanhoop. De mentale gevolgen zijn

frustratie, onzekerheid en verwarring. Het is onvermijdelijk dat

de mens zijn gedachten in een ordelijk patroon probeert te krij-

gen. De traditionele opvattingen van de religie zullen moeten

worden bijgesteld om overeenstemming te bereiken met de

nieuwe kennis. Als, bij voorbeeld, de religie zegt, dat de wereld

vijfduizend jaar geleden werd geschapen en de wetenschap ver-

telt, dat de wereld meer dan vijf miljard jaar geleden is ontstaan,

veroorzaakt dat verwarring in het denken van veel mensen.

De waarde van de religie
De morele zelfbeheersing die de religie zijn gelovigen oplegt,

zijn een sociale noodzaak. Wanneer de religie wordt bescha-

digd, lijden de morele regels daar ook onder. De innerlijke ze-

kerheid die een religieus geloof biedt, brengt de gelovige in een

goede relatie met de universele geest achter het universele le-

ven. Er is niet één weg die de ware is, God wacht aan het eind

van alle wegen. Maar de ene weg past ons beter dan de andere.

Omdat de verschillen tussen de mensen zo groot zijn, is er

niet één religie die geschikt is voor iedereen. Het bestaan van

verschillende religies en sekten is niet alleen historisch, maar

ook psychologisch. Zij zijn afgestemd op de verschillen in mo-

raal en de mentale en intuïtieve kwaliteit van de leden.

Ervaring
Alle religies zijn begonnen als levende ervaring. De stichters

waren verlichte mensen die beleefden wat ze zeiden, evenals

een deel van hun volgelingen. Onder de volgelingen echter

konden velen de hoge spirituele waarheden nog niet begrijpen.

Daarom werden deze voor hen vertaald in symbolen en my-

then. Anders gezegd: dat wat de zintuigen te boven gaat, werd

zintuiglijk waarneembaar gemaakt. Het is een feit, dat de ver-

beelding zich gemakkelijker een persoonlijk beeld kan voos-

tellen dan een abstract denkbeeld. Alles wat de devotie

bevordert, is echter welkom.

Er zijn twee fasen van devotie – extern en intern – en zij die

de religie in zichzelf kunnen ervaren, hebben meestal geen be-

hoefte aan ceremoniën en gebouwen. Deze innerlijke ervaringen

worden meestal mystiek genoemd. Ze worden verondersteld

buiten de gewone ervaring te liggen , maar veel mensen kennen

het gevoel van een diepere betekenis van het leven en het is een

feit, dat het vaker door natuur, kunst of muziek komt dan de

meeste mensen vermoeden. Bepaalde woorden, een bepaalde

lichtval op zee of op het land, bepaalde geuren of bepaalde mu-

ziek kunnen deze ervaringen teweegbrengen. Mystiek is eigen-

lijk een hoger octaaf van religie. Of we het een intuïtie of een

gedachtegevoel noemen, het is iets wat dieper dan het denken is

en verschillend van gewone gevoelens.

Het is een faculteit die de mens verbindt met een hogere

orde van ‘zijn’.

De gewone religie vraagt om eenvoudig geloof, niet om

diep nadenken, want de mensheid wordt in gemakkelijke

stadia geleid naar een hogere orde van inzicht.

Ralph Waldo Trine schreef al in 1905 in zijn boek In tune

with the Infinite: “Laat onze Kerken deze grote waarheid ein-

delijk eens begrijpen, laten zij hun tijd en aandacht eraan bes-

teden om de mensheid tot waarachtige zelfkennis te brengen,

tot de kennis van hun betrekking tot en hun eenzijn met de

Oneindige God.”

In deze tijd is er meer dan voorheen behoefte aan een of

andere vorm van contact met de Hogere Macht achter de men-

sen en het universum. Als de institutionele religie haar taak

wil blijven vervullen, zal zij de boodschap van de tijden moe-

ten begrijpen en zich aanpassen aan de veranderde, nieuwe

omstandigheden.

In onze tijd is een rationele religie nodig, want voor veel

mensen is het onmogelijk geworden om de antwoorden op aller-

lei levensvragen die anderen hun aanreiken voetstoots te aan-

vaarden. Deze veranderde levenshouding heeft grote gevolgen.
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Het Kerkelijke gezag heeft daardoor veel zeggingskracht verlo-

ren. De Kerk zal meer een begeleider moeten worden dan een

gever van pasklare antwoorden en dat heeft consequenties voor

de theologische opleiding. Daar zal meer dan totnogtoe het ac-

cent moeten liggen op persoonlijke vorming en innerlijke groei.

De tijd van dogmatische beweringen is voorbij. Het is nu

nodig leringen te brengen, die het intellect kunnen bevredigen

zonder het religieuze gevoel te veronachtzamen. Toewijding

aan de Hogere Macht, die de basis is van ons bestaan, zou

vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen.

Moderne standpunten
De moderne mensen trachten de betekenis van het leven te

doorgronden door naar elkaar te luisteren en naar de antwoor-

den van inspirerende gidsen uit religieuze, filosofische en

psychologische literatuur en kunst.

Men is bereid het oor te lenen aan profeten en apostelen

van vroeger en later. Maar men bepaalt zich niet tot de Bijbel

alleen, maar wenst ook kennis te nemen van de woorden van

Boeddha en Confucius en de wijsheid van Grieken en Romei-

nen. Dit is gegrond op de overtuiging, dat Gods openbaring

niet beperkt is tot de Bijbel alleen, maar ook te vinden is in

alle andere bronnen van inspiratie. Alle religies en levensover-

tuigingen zijn in principe waardevol voor de mens.

Het denken over levensbeschouwelijke vragen gaat de gehe-

le mens aan en staat niet los van elke emotie. Het denken en het

gevoel kunnen wel worden onderscheiden, maar niet worden

gescheiden. Omdat wordt gestreefd naar zoveel mogelijke open-

heid van geest, kiest men niet voor enig gesloten systeem. Daar-

om wijst men nieuwe kennis en inzichten, bemiddeld door de

verschillende wetenschappen niet af, maar wil daardoor worden

verrijkt. Niettemin begrijpt men heel goed, dat de wetenschap-

pen niet in staat zijn een antwoord te geven op levensvragen.

Het verschil met vorige generaties is, dat voor de orthodoxe

gelovige het antwoord op onze levensvragen klaar ligt. Priesters

en predikanten leggen de oude woorden uit en gaan hun actuele

betekenis na. Maar het antwoord is al gegeven in als heilige

schrift beschouwde teksten. Dat hoeft niet te betekenen, dat wat

men in het verleden als waarheid zag nu altijd verouderd hoeft

te zijn. Alleen wil men het nu beoordelen vanuit het moderne

levensbesef. De antwoorden liggen niet meer klaar. Er is sprake

van de relativering van schijnwaarden, die lange tijd een grote

rol hebben gespeeld. Een voorbeeld is de tegenwoordige grondi-

ge twijfel aan de discriminatie op grond van sekseverschil.

Overal ter wereld gaat de vrouw zodanig meedoen en krijgt een

zodanige taak toegewezen, dat men alleen nog kan spreken van

psychologische verschillen tussen man en vrouw, maar niet

meer van waardeverschillen. Een van de gevolgen hiervan is de

toegenomen belangstelling voor Hildegard von Bingen, de ge-

nezeres, dichteres, mystica en musica, die leefde van 1098 tot

1179. Zij zag reeds in haar tijd mens, aarde en kosmos als een

mystiek geheel en man en vrouw als een twee-eenheid. Zij stelt

dat heiliging en heiligheid niet voorbehouden zijn aan de Mid-

deleeuwse mens of aan bijzonder devote lieden. Het is een toe-

stand die door iedereen bereikt kan worden, die oprecht zoekt

en volhardt in het streven naar die verruimde vorm van bewust-

zijn die verlichting wordt genoemd.

De huidige ontwikkelingen betekenen, dat men met meer

onzekerheden zal moeten leven, en dat is voor een aantal men-

sen niet aantrekkelijk. Sommigen hebben behoefte aan een

meer dogmatisch houvast, terwijl anderen zich beter thuis voe-

len in een meer gevoelsmatige houding. Het gaat er niet om

wat de beste weg is, maar wat die weg is die bij de mens past

en die de steun en inspiratie geeft die men zoekt.

Hoewel zij die van hun geloof afvielen niet “niets” willen

zijn, is tot dusver gebleken, dat maar een bescheiden aantal

mensen zich met ondogmatisch religieus denken wil bezighou-

den in georganiseerd verband.

Arthur Broekhuysen (1924) was vele jaren lid van de Theosofische

Vereniging, waarvan acht jaar als bestuurslid van de Haagse loge.

Academische studie economie; diepgaande interesse voor theosofie,

filosofie en psychologie, en lid van verenigingen op deze gebieden. Hij

schreef vele artikelen in Amerikaanse en Nederlandse tijdschriften.

Petra Schuurmans (Rotterdam, 1942) is R.K. opgevoed. Zij is

momenteel bestuurslid van de Vrij-Katholieke kerkgemeente Rotter-

dam. Zij verdiepte zich jarenlang in theosofie, antroposofie, psycho-

logie en de relatie hiervan met de geschiedenis en het wezen van

religie. Nu houdt zij zich o.a. bezig met ‘de oude vormen van kerk-zijn’,

in het streven ‘het kind niet met het badwater weg te gooien’. Zij hoopt

de discussie hieromtrent te kunnen verhelderen. ||
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mens. De leer was exoterisch geworden, de esoterische kant

ging grotendeels verloren.

Verloren was gegaan het wezenlijke van het oerchristen-

dom, waarin het gaat om de innerlijke mens, om de eigen god-

delijke oorsprong, om de ziel, die door de geest tot

wedergeboorte moet komen. Dat het gaat om de eenheid van

lichaam, ziel en geest om door groeiend inzicht te komen tot

de weg van ZUIVERING, VERLICHTING en EENWOR-

DING. Deze drie trappen, de trappen ook van Inferno, Purga-

torio en Paradiso. De weg, die door de lichamelijke wereld,

zielenwereld en geestelijke wereld heen tot God leidt.

In zijn mensheidsgedicht schildert Dante met behulp van

de symboliek zijn eigen ontwikkelingsgang, die hem door de

hele kosmos voerde. Maar, hij stelt deze gang niet als een op

zichzelf staande persoonlijke ervaring, maar als de mogelijk-

heid voor allen, die er aanspraak op willen maken mens te

zijn. Zijn Goddelijke Comedie gaat over onszelf. Wij hebben

de drie werelden Hel, Louteringsberg en Paradijs, die Dante

beschrijft in ons. Zij zijn met elkaar verbonden, lopen door el-

kaar heen, doordringen elkaar en onlosmakelijk vlechten ze te-

zamen ons leven.

Inferno
Dantes reis begint op het noordelijk halfrond, waarbij Jeruza-

lem als middelpunt wordt gedacht. Prachtig begint de proloog

van zijn gedicht, duidend op Dantes persoonlijke dwaling en

de verwarring van die tijden.

Juist midden op die reistocht door ons leven, zag ik mij in een

donker woud verloren,

daar ik van het goede pad was afgeweken. Helaas hoe het

was dat woud valt zwaar te

zeggen, zo wild was het en zo woest, zo dicht en donker, dat

de angsten nog herleven bij

het herdenken. Ja zelfs de dood kan haast niet erger wezen.

Dan plotseling in al zijn ellende staat daar de schim van Vergi-

lius die zegt, dat hij te hulp is gesneld op aandringen van drie

hemelse vrouwen: Beatrice, Maria en Lucia, die tezamen het

eeuwig vrouwelijke symboliseren en een openbaring zijn van

de Goddelijke Wijsheid en Liefde. (Vergilius, Romeins dich-

ter, leefde van 70 – 19 v. Chr.).

In de Commedia symboliseert Vergilius de rede, het ver-

standelijke, een lagere vorm van geestelijk inzicht. Hij maakt

Dante duidelijk, dat om door zijn dwaling heen te komen, het

voorwaarde is, dat hij de drie rijken van Inferno, Purgatoria en

Paradiso moet doorkruisen. In deze werelden moet Dante drie-

maal zeven sferen van menselijk gedrag doorlopen, elk voor-

afgegaan door drie graden van voorbereiding. Wanneer Dante

na veel aarzeling besluit Vergilius te volgen, leidt deze hem

binnen in het rijk van de Hel. Boven de toegangspoort staat:

“Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt”. Deze hel

wordt voorgesteld als een gigantische trechtervormige ruimte,

die zich vanaf het oppervlak van het noordelijk halfrond tot in

het middelpunt van de aarde boort. Deze trechter bestaat uit

een neergaande spiraal van 24 cirkels. Dit zijn zich steeds

meer vernauwende omgangen, waarin de zondaar gefolterd

wordt, en die de weg vormen naar de hel. Dante aanschouwt

hier de meest gruwelijke taferelen, die toenemen naarmate zij

dieper afdalen. In het hart van de aarde – het dieptepunt van de

hel – zit de gevallen engel Lucifer in het ijs vastgeklonken.

Bij zijn afdaling in de diepten zal Dante diegenen te zien

krijgen, die zich door hun verkeerde keuzen verwijderd heb-

ben van wat de feitelijke bestemming is van de mens of die

hun menselijke waardigheid geheel vergaten. In alle helle-

kringen krijgt Dante de gelegenheid te praten met enkele

schimmen die daar verblijven. Op zeer indringende wijze laat

hij de lezer voelen hoe hij deze contacten en de sfeer van de

plaats beleeft. Steeds weer overheerst zijn menselijke gevoel

en zijn betrokkenheid bij wat hem raakt in de zondaars die in

de hel zijn. Tegelijk worstelt hij met de vele onoplosbare vra-

gen rondom Gods bestiering. Vergilius houdt Dante steeds

voor, dat het onmogelijk is om op te stijgen naar de goddelij-

ke, geestelijke wereld, als de mens niet tot de diepste diepten

in zichzelf is afgedaald om daar naast zijn lichtkant ook zijn

schaduwzijde te leren kennen en zijn eigen kwaad beleven

gaat en ziet dat de oorzaak van alle hellepijn in hemzelf gele-

gen is. “Niemand zal ooit in een andere hel terechtkomen dan
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Dante

(uit eerste lied)

naar een

aquarel van

Salvador Dali

De hellehond

Cerberus

(6e lied)

Naar een

aqualrel van

Salvador Dali



Dantes Divina Commedia

Anneke de Bruijn-Tharner

Aan wat voor magische kracht moet het worden toegeschre-

ven, dat een dichter nog 700 jaar na zijn geboorte, niet alleen

door zijn eigen volk, maar ook in vele andere landen geëerd

wordt, wanneer te zijner ere geestelijk geïnteresseerde mensen

telkens weer van heinde en ver samenkomen, wanneer blijkt,

dat zijn Commedia in alle cultuurtalen vertaald werd, waaron-

der dertien maal in het Nederlands, wanneer steeds weer nieu-

we generaties geleerden uit allerlei takken van wetenschap

zich toeleggen op de verklaring van de Goddelijke Comedie.

Is het de schoonheid van het gedicht, de welluidendheid

van de taal, de grandioze uitbeelding van zijn visioenen?

De verbazingwekkende werking van dit verhaal door de

eeuwen heen is te verklaren uit het feit, dat Dante niet alleen

een van de meest geniale dichters was, maar tegelijkertijd een

groot Ingewijde, een gnosticus en mysticus, zoals er maar wei-

nig in de Westerse cultuur zijn geweest. Dante beleefde de

hele kosmos nog als een levend, geestelijk organisme, waarin

mens en Heelal een geestelijke samenhang hebben.

Heel in het kort iets over de mens Dante, wiens Divina Com-

media een hoogtepunt van de wereldliteratuur is, en ontelbaar

zijn de commentaren die hierop geschreven zijn.

Dante Alighieri werd in l265 in Florence geboren en stierf in

ballingschap in Ravenna in l321, het tijdperk van de late mid-

deleeuwen. Zijn jeugdliefde was Beatrice, maar zowel hij als zij

werden naar middeleeuws gebruik uitgehuwelijkt. Doch het

beeld van die liefde heeft een stempel op zijn hele leven gezet.

Italië van die dagen werd geteisterd door politieke twisten,

waarbij de ene partij het opnam voor de Paus en de andere

voor de Keizer. Het was een tijd van grote verwarring en deca-

dentie. Dante leverde veelvuldig kritiek op de inmenging van

het pauselijk gezag in wereldlijke zaken, waardoor hij tenslot-

te voor zijn hele leven tot ballingschap werd veroordeeld en

tot zijn dood toe zou hij nooit meer een voet in zijn geliefde

vaderstad Florence zetten. Van toen af begon zijn leven van

omzwervingen, waarbij hij moest ervaren (en dat is een gezeg-

de, dat steeds weer in de commentaren genoemd wordt) “hoe

bitter andermans brood smaakt en hoe een zware gang het is

de trappen van anderen af te dalen en te bestijgen”. Hij heeft

alles wat hij het innigst liefhad moeten verlaten.

Dante beleefde in het midden van zijn leven de doorbraak

naar het bovenverstandelijk goddelijk bewustzijn en heeft dit

in zijn Commedia op een kunstzinnige wijze gestalte gegeven.

Zo schildert Dante door middel van zijn symbolische, mys-

tieke reis door de Hel, het Inferno, de Louteringsberg (Purga-

torio) en het Paradijs (Paradiso), het eeuwig geldende beeld

van de menselijke psyche, met al haar zwakten, maar ook met

al haar potentiële grootheid.

� Het Inferno gaat over de wereld van de concreet

menselijke ervaringen, de zichtbare verschijnselen. Het

leven vanuit het verstand, de exoterische weg.

� Het Purgatorio is de sfeer van de zielenkrachten, van het

denken met het hart, de sfeer van inzicht en het streven

naar vervolmaking, de innerlijke verandering.

� Het Paradiso is het rijk van de geest, niet alleen van de

goddelijke geest, maar ook van de door gnosis, door

innerlijk weten verlichte menselijke geest, de esoterische

weg. In de Bijbel: “Weet Gij niet dat gij Gods tempel zijt

en dat de geest Gods in U woont” (1 Kor. 6: 19).

De, volgens kerkelijke voorstelling, los van elkaar staande we-

relden van hemel en hel verbindt Dante op geniale wijze met

de geestelijke kracht van de mens, die deze met de “goddelijke

vonk” in zijn fysieke natuur ontvangen heeft. Dit effect bereikt

Dante door de Louteringsberg tussen de beide absoluut van el-

kaar gescheiden werelden van de Hel en het Paradijs een brug-

functie te laten vervullen.

Daardoor laat hij een trapsgewijze constructie ontstaan, die

vanuit de diepste diepten van de negatieve pool, via alle etap-

pes van menselijk leven en zijn vermogens, reikt tot in de

hoogste hoogten van de positieve pool.

Als één woord de essentie van de DIVINA Commedia zou

kunnen aangeven, is dat het woord “LIEFDE”. Het omvat de

hele inhoud van het dichtwerk, want de Liefde, de oerkracht,

die het leven voortstuwt, draagt ook het hele gedicht. De Divi-

na Commedia is één groot liefdesgedicht, maar dan wel het

meest uitzonderlijke dat ooit geschreven werd.

Het moet voor Dante een bovenmenselijke taak zijn ge-

weest om, verhuld in beeldende taal, vorm te geven aan de

geestelijke betekenis waar het in de Commedia om gaat. Op

versluierde wijze heeft hij zijn esoterische kennis en inzichten

weergegeven in een tijd, waarin het Christendom gevangen zat

in kerkelijke voorstellingen van het hiernamaals, met alleen de

mogelijkheid van het óf-óf, óf hel óf hemel, óf zondaars óf ge-

redden. Het christelijke mysterie was ontluisterd en gevangen

in menselijke dogma’s en het beeld van de mens, geschapen

naar Gods beeld en gelijkenis, was vervangen door de mens

die gebukt ging onder de doem van de erfzonde, de zondige
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Dante volgens

Gustave Doré

Over de heilige drievuldigheid

René Rodenburgh

“Ik geloof in één God, de almachtige Schepper van hemel en

aarde van al het zichtbare en onzichtbare. En in één Heer Jezus

Christus, de eniggeboren Zoon van God geboren uit de Vader

voor alle eeuwen. Licht uit Licht, Ware God uit ware God niet

geschapen, één in wezen met de Vader en door Wie alles gewor-

den is …En in de Heilige Geest, Heer en Levendmaker. Die uit-

gaat van de Vader.” (Geloofsbelijdenis van Nicea).

In de tijd van de kerkvaders Arius en Athanasius werden felle

debatten over de Heilige Drievuldigheid gevoerd. Arius ging

zover dat hij zijn leerstelling op muziek zette en op die manier

probeerde hij de populariteit voor zijn ideeën te winnen. Niette-

min werd op het concilie van Nicea zijn stelling verworpen en

werd de stelling van zijn tegenstander Athanasius aangenomen.

Namelijk de stelling, dat Christus een ongeschapen deel van de

Heilige Drie-eenheid was. Eén met Vader en Heilige Geest en

niet slechts een geschapen wezen zoals Arius beweerde.

Enerzijds kunnen we dit historische debat afdoen als theo-

logische haarkloverij. Anderzijds kunnen we, als we ons in-

voelen in dit tijdsgewricht, ons ervan bewust worden dat een

belangrijk geheim over de Goddelijk Natuur in conceptuele

termen vervat wilde worden, geboren wilde worden, ten be-

hoeve van de volwassenwording van een nog jonge Kerk.

Bij de oude Hesychastische ¹ monniken van de Griekse

Orthodoxie werd het mysterie van de Heilige Drievuldigheid

beschouwd als een onderdeel van Gods heilige, onkenbare es-

sentie. Een concept dat wel gecontempleerd kon worden, maar

waarin het denkvermogen niet in staat werd geacht door te

kunnen dringen.

Het volledig bevatten of omvatten van de Heilige Drievul-

digheid is dus niet mogelijk. Echter, zo leert de Hesychasti-

sche traditie, hoewel de essentie van het Goddelijke door de

contemplatieve ziel niet bereikt kan worden, is het wel moge-

lijk door een diepe contemplatie Gods Energeiai, of te wel uit-

stralingen, of emanaties te ervaren.

Oefeningen in de Hesychastisch traditie zijn dan ook niet

zozeer gericht op het informeren van het denkvermogen. Ze zijn

meer gericht op het verlichten van het denkvermogen door di-

rect contact met Gods energie. Door de intentie te richten op het

onkenbare, ondergaat de monnik de weldadige uitwerking die

van het Absolute uitgaat. De transformatie van het bewustzijn

vindt plaats in een levende en verlichtende ervaring. De hypo-

stasen ² van de goddelijke werkelijkheid vormen een boven de

normale werkelijkheid staand heilig beeld. Dat kan niet door het

denkvermogen begrepen worden. Juist de paradoxale aard ervan

dwingt het denkvermogen over zijn eigen grenzen te stappen en

een levende wereld van helende ervaringen binnen te gaan.

Vanuit de systematiek van de driehoek bekeken, heeft de drie-

vuldigheid iets dynamisch en tegelijk stabiels. Iets wat aanspoort

tot ontwikkeling, maar tegelijk ook een vorm daarvoor biedt.

Deze dynamiek van de Heilige Drievuldigheid wordt onmid-

dellijk merkbaar, als we in meditatie het kenvermogen van be-

grip naar begrip bewegen. De drievuldigheid noopt eerder tot

dynamisch dan statisch beschouwen, waarbij het bewustzijn af-

wisselend elk van de drie personae probeert te doorgronden. Het

bewustzijn wordt steeds genoodzaakt naar het volgende begrip

te springen. Hierbij verlichten de begrippen elkaar wederzijds.

Op deze manier worden we ons tevens bewust van de heilige

tussenruimte, de stilte, het geheim, dat deze begrippen verbindt.

“Zodra ik de eenheid zie, word ik door de drieheid omsche-

nen; zodra ik de drieheid onderscheid, word ik tot de eenheid

teruggevoerd. Denk ik aan elk van de drie afzonderlijk, dan

denk ik aan Hem als geheel, en mijn ogen vullen zich met tra-

nen en bijna alles wat ik denk ontglipt me.” (Gregorius van

Nazianze, Oratio XL:41 geschreven in de 4de eeuw na Chr)

In het gewone denken studeren wij, om ons te informeren; nadat

de informatie door het denkvermogen is opgenomen en dus wordt

gekend, kan het denkvermogen verder op zijn lauweren rusten.

Het denkvermogen heeft het concept volledig opgenomen en

hoeft het slechts uit het geheugen te voorschijn te toveren.

Confronteren we het denkvermogen echter met een, door

de eigen paradoxale aard ervan, onkenbaar concept, dan daagt

dat het denkvermogen uit het concept in een hogere mentatie-

modus te omvatten.

Met name de wisselwerking tussen beeld en begrip werkt in

diepe meditatie zeer verhelderend. Neem bijvoorbeeld het beeld

van de oude Hesychastische monnik, die de Heilige Drie-een-

heid contempleert. Alleen dit beeld al brengt ons dieper bij de

betekenis van die Heilige Drievuldigheid. Stel je een oude, ge-

baarde monnik voor, gezeten in diepe contemplatie. Hij draagt

een zwart gewaad en op zijn borst blinkt een gouden kruis.

Het oude, gebaarde gezicht verwijst naar het onmetelijke,

vaderlijke aangezicht van God de Vader. Tevens worden we

ons bewust van de goddelijkheid die in het menselijk gelaat als

geheim versluierd ligt. De zwarte kledij die in de orthodoxie

gebruikelijk is, verwijst naar de diepe interstellaire ruimte, het

ontvangende principe. Tevens verhult het een lichaam, het ver-

hult een vormend en schragend principe. Het gouden kruis op

de borst verwijst naar het principe van de Zoon of van mystie-

ke omzetting. Het mysterie van de kruisiging of verzoening

tussen God en mens. De vader verwijst naar de transcendentie

van God. De Zoon of Logos naar het scheppen/omvormen. De

Heilige Geest naar de goddelijke immanentie.

In esoterisch kringen wordt de drie-eenheid vaak gezien als

het Kracht-, Wijsheid- en Liefde- aspect dat van de Logos uit-

gaat. Ook de mens is een drievuldigheid. Samengesteld zijn

we opgebouwd uit hoofd, hart en handelen. God inspireert ons

vanuit de ideale lichtwereld in onze drie wezendelen: het

denkcentrum, het emotiecentrum of hartcentrum, en het bewe-

gingscentrum of zintuig-ledematenstelsel. Het hoofdcentrum

wordt verlicht door het wijsheidsaspect van de Logos, het hart-

centrum door het liefdesaspect en het handelingscentrum

wordt doortrokken door het krachtsaspect dat alle handelingen

een goddelijk kracht geeft. Dit is de meest rechtlijnige uitleg.

In de praktijk ligt het natuurlijk genuanceerder. Er bestaan

met kracht geladen gedachten en gevoelens, er bestaan wijs-

17

Reflectie 2(1), maart 2005



heidsvolle handelingen en wijze emoties in het hart. Er zijn

liefdevolle handelingen en gedachten. Ook manifesteren de

drie aspecten van God zich in de ons omringende kosmos. De

liefdevolle omarming van een landschap na een lange wandel-

tocht kan ons ineens als een zeer reële kwaliteit van die plek

voorkomen. Men kan van landschappen en dieren zeggen, dat

ze een oeroude wijsheid bezitten. Of we voelen ons plots vol-

ledig opgeladen tijdens een bergtocht. Alsof we plots worden

aangeschakeld aan het krachtsaspect van de kosmos.

Het concept van de drievuldigheid komt op een andere ma-

nier naar voren in de Joodse kabbala, de gnostische traditie en

in de hermetische traditie. Door na te gaan wat deze oude stro-

mingen over de drievuldigheid te zeggen hebben, kunnen we

dieper doordringen in de kern ervan.

In de Joodse Kabbala gaan van Kether, de bron, het Vader-

en Moederprincipe uit. Hier vormt de Bron een drie-eenheid

samen met de Alvader en Almoeder. Het vrouwelijke aang-

ezicht van God krijgt een plek in deze drievuldigheid. In de

Zohar spreekt men ook over drie hemelse zielendelen van de

mens, die met deze drievuldigheid corresponderen, de Yechi-

da, de Chiah en de Neschamah.

De Yechidah voor de Goddelijke vonk in elk van ons. De

Gelijkenis diep in ons, aan onze Vader die in de hemelen is.

De Chiah is de wilsuitstroming van de Goddelijke Vonk, de

actieve intelligentie die vanuit deze kern geëmaneerd wordt.

De Neschemah is het ontvangende, intuïtieve, vrouwelijke

principe dat eveneens van die Goddelijke Vonk uitgaat. Het

vrouwelijke gezicht van God nodigt uit tot intuïtie, tot imma-

nentie, het is verbonden met het stromen van water. Het nodigt

ons uit volledig in de stroom van het leven te stappen.

Ook in de gnostische Nag Hammedi-geschriften wordt

veelvuldig gesproken van een eerste Vader en een eerste Moe-

der. Tevens is er het kind dat uit hun vereniging ontspringt.

Diep in onze eigen kindertijd dragen we allen de herinnering

aan een magisch, ongevormd bewustzijn, waarin onze vader

en moeder goddelijke status kregen. De oerervaring van en de

herinnering aan de menselijke gezinssamenstelling die we al-

lemaal als erfenis uit onze kindertijd met ons meedragen,

wordt daarmee tot een afbeelding van krachten in de hogere

kosmos of het bewustzijnsniveau en leidt het schouwende be-

wustzijn naar een hoger niveau.

In de Hermetische Traditie bestaat het concept van de stro-

mende driehoek. Drie stromingen die uitgaan van het Absolute,

1. een verzoenende stroom, 2. een actieve stroom en 3. een pas-

sieve stroom. Ook hier wordt vrij geassocieerd met het stromen-

de element, het water, de feminiene kant van het goddelijke.

Ad 1: De verzoenende stroom wordt genoemd: de Wereld

van ontologische aangezichten. Voorbeelden van de wereld van

ontologische aangezichten, zijn de iconen in de orthodoxe Kerk,

die het beeld laten zien van een hemelse wereld, waarin de vol-

maakte harmonie gerealiseerd is. Deze iconen zijn afbeeldingen

van de ongevallen staat waarnaar we terugstreven en die als ba-

ken voor ons aangezicht getoond worden. Iconen kunnen gezien

worden als de neerslag of dauw van de ongevallen staat, die de

mens na reïntegratie weer kan bereiken. Ook mythen en verha-

len waarin het verlossingswerk een gezicht krijgt, behoren tot de

stroom van ontologische aangezichten. Alle mythen die terug-

verwijzen naar de ongevallen staat, zijn een baken voor ingewij-

den bij het grote verzoeningswerk.

Ad 2. De actieve stroom wordt de Wereld van actieve mo-

naden genoemd. Dit zijn wij mensen. Wij mensen zijn actieve

bewustzijnkernen. Het voordurend omvormen van het bewust-

zijn is een actieve daad. De twee staat in het teken van de dua-

liteit. Dualiteit betekent conflict, maar ook uitdaging en heilige

strijd. De mensheid wordt voordurend heen en weer geslingerd

tussen wat wij goed en kwaad noemen. Heraclitus noemt oor-

log de moeder van alle dingen.

Op het hoogste niveau is dit de realisatie van het gegeven

dat wij een goddelijk deel en menselijk deel in ons dragen. We

zijn menselijke monaden met een potentie tot vergoddelijking.

Normaal zijn deze wezendelen gepolariseerd en veroordeeld

tot een duale tweestrijd. Christus breng deze twee wezensdelen

bij elkaar en verzoent ze. In de Athanasiaanse geloofsovertui-

ging wordt de nadruk gelegd op Christus als volledig God en

als volledig Mens. Beiden zijn even belangrijk. Christus toont

ons ten volle het aangezicht van God en van de diepe mense-

lijkheid, zo menselijk dat Hij weende om de dood van zijn

broeder Lazarus en uit de grond van zijn hart bad: “Laat deze

beker aan mij voorbijgaan”, in de tuin van Getsemane.

Door ons te concentreren op onze verantwoordelijkheid als

Godmensen, realiseren wij ons, dat we medescheppers en me-

debestuurders van de wereld zijn. Hierdoor leren wij de gift

van de vrije wil te koesteren door te beseffen, dat onze kleine

menselijke wil volledig vrij is. Het diepe mysterie van de men-

selijke vrijheid krijgt betekenis in deze actieve stroom.

Ad 3 De passieve stroom, de stroom van de passieve mo-

naden. Dit zijn de werelden waarvan wij gebruik maken voor

onze evolutie. Allereerst is onze planeet Aarde een passieve

monade. Zij geeft ons een lichaam en onderdak. Zij herbergt

de monaden van de drie lagere natuurrijken, de wereld van de

mineralen, het plantenrijk en het dierenrijk. De hele geschapen

kosmos is een passieve monade, een achtergrond, een veld

waarin het drama van evolutie zich afspeelt. Zij vormen de

achtergrond van de menselijke evolutie en doen als passieve

monaden een beroep op ons rentmeesterschap.

In de diepere zin bevat deze stroom de mogelijkheid van het

aardse paradijs of te wel de volledige harmonie tussen mens,

dier, plant, minerale substantie en de hogere kosmossen. Het is

onze bestemming de wereld tot een Aards paradijs te maken.

Ook de hogere kosmossen behoren tot de stroom van passie-

ve monaden. Al ons denken, voelen en handelen laten een af-

druk na in het onzichtbaar morfologische veld van de wereld.

De mythen van de mensheid verhalen over de nauwe band die er

bestaat tussen de hogere werelden en de mensheid. De diepe re-

alisatie, dat alles in de kosmos één is en er een nauwe relatie be-

staat tussen onszelf en alles wat ons omringt, geeft ons een besef

van hoever onze verantwoordelijkheid reikt.

Dit hermetische concept van drie stromen geeft aan dat de

drievuldigheid in de gehele natuur te vinden is. Zo boven, zo

beneden. In het mysterie van de drieheid ligt het mysterie van

de eenheid. Met heel ons wezen maken wij deel uit van die

eenheid en er is een wisselwerking tussen onze diepste kern en

alles wat het heelal omvat. Onze eigen dynamische ontwikke-

ling maakt deel uit van het imposante en mysterieuze krach-

tenspel in de ons omringende wereld. Van al deze dingen

worden we ons bewust, als we ons richten op het mysterie van

de Heilige Drievuldigheid, dat in de derde eeuw na Christus

zoveel stof deed opwaaien.
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Noten
1. Hesychastische monniken, stroming binnen de Orthodoxe Kerk,

bekend geworden door het Jezusgebed: “Heer Jezus Christus, wees

mij een zondaar genadig”. Hun geschriften, de Filokalia, bestaan voor-

namelijk uit ervaringen en voorschriften voor het beoefenen van het

Jezusgebed, waarbij in hogere staten het hart dit gebed zelfstandig,

vanuit haar eigen wil, opzegt.

2. Hypostase: verzelfstandigd begrip als persoon, een Griekse aan-

duiding voor een van de personen van de drievuldigheid. Ook de heilige

Moeder van God wordt in de Orthodoxie een hypostase genoemd.

René Rodenburgh is lid van de kerkgemeente Amsterdam. Hij

studeerde psychologie en is momenteel werkzaam als loopbaan-

adviseur en trainer. Al vroeg tijdens zijn studietijd werd zijn interesse

wakker voor Kabbala, de Hermetische traditie en esoterisch christen-

dom, en heeft hij zich ingezet om deze oude denkstromen met elkaar

te verbinden. Hij interesseert zich in hoge mate voor het bouwen van

een brug tussen deze oude stromen en de moderne wetenschap.

Momenteel leidt hij een vaste studiegroep voor Kabbala te Bilthoven.

* * *
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[Binnengekomen mededeling]

Symposium meesters van wijsheid, vroeger en nu -- zaterdag 28 mei 2005

Zoek de meester in jezelf

In veel boeken wordt gesproken over mensen die het bewustzijn van een spirituele meester hebben bereikt. Zij worden de Meesters van Wijsheid

of soms de leden van de Witte Broederschap genoemd. Wie zijn deze bijzondere mensen? Er wordt beweerd, dat zij een groot inzicht in het leven

hebben en ver boven het alledaagse, aardse gewoel uit zijn gegroeid. Zijn deze meesters er nog en leven ze al dan niet in een stoffelijk lichaam?

Wat hebben ze ons te zeggen in een tijd waarin mensen zich steeds bewuster worden van hun eigen meesterschap? En waarom wordt er altijd

gesproken van meesters als mannelijke personen? Op dit symposium komen ook deze vragen aan de orde.

Lezing Jaap Hiddinga: Meesters en meesterschap

Veel mensen zien in bepaalde mensen zoals die zich nu manifesteren, mensen zoals Sai Baba, Premananda, Gurumayi, Amma e.d., ook

meesters die een bepaalde boodschap in zich manifesteren. Waarom noemt men deze mensen meesters? Zijn zij dit ook in de ogen van God? Of

zijn het slechts boodschappers die op aarde bepaalde lessen te geven, maar ook te leren hebben. Een meester die in de bergen 300 jaar lang

leeft en zijn/haar lichaam geheel beheerst, maar geen interactie heeft met de buitenwereld, mogen we die wel een meester noemen?

Lezing Gabrielá Gaastra-Levin en Reint Gaastra: De meesters Maria, Jezus en Maria Magdalena en onze eigen verantwoordelijkheid

Zij zijn de auteurs van de boeken Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena – over de Goddelijkheid van de mens, Deel I en Deel

II. De meesters stimuleren in deze openbaringen de mensen hun eigen meesterschap op Aarde te verwerven om zich zo bewust te worden van

hun eigen Goddelijkheid en deze volledig te ervaren op Aarde. De openbaringen zijn afkomstig van een groep spirituele meesters en meesteres-

sen die al eerder door alle menselijke dilemma’s van het mens-zijn in talloze incarnaties zijn heengegaan en die alle leerfases op aarde in de men-

selijke vorm al hebben afgerond. Cruciaal in deze lezing is dat de mensheid nu zover gekomen is, dat zij in staat is om verantwoordelijkheid te

nemen voor haar eigen goddelijkheid.

Lezing Lambèrt de Kwant: Over meesters vroeger en nu en meesterschap in jezelf

Meesters zijn gewoon mensen zoals wij, met dit verschil, dat zij honderden tot wel duizenden jaren geleden op aarde hebben geleefd. Zij heb-

ben vaak met dezelfde problemen te maken gehad als wij. Zij zijn alleen enkele bewustzijnsstadia verder gegroeid dan wij nu. In zijn lezing gaat

Lambèrt de Kwant ook in op de noodzaak meester over jezelf te worden en je niet meer te laten “overmeesteren” door mensen die roepen, dat je

die of gene meester moet navolgen. .

Muziek Martine Nijenhuis (viool), Michiel Strategier (piano), Paulus Vis (fluiten)

Locatie: Overkempe Koekoeksweg 100, Olst. Olst ligt tussen Deventer en Zwolle en is zowel met openbaar vervoer als per auto makkelijk
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heidsvolle handelingen en wijze emoties in het hart. Er zijn

liefdevolle handelingen en gedachten. Ook manifesteren de

drie aspecten van God zich in de ons omringende kosmos. De

liefdevolle omarming van een landschap na een lange wandel-

tocht kan ons ineens als een zeer reële kwaliteit van die plek

voorkomen. Men kan van landschappen en dieren zeggen, dat

ze een oeroude wijsheid bezitten. Of we voelen ons plots vol-

ledig opgeladen tijdens een bergtocht. Alsof we plots worden

aangeschakeld aan het krachtsaspect van de kosmos.

Het concept van de drievuldigheid komt op een andere ma-

nier naar voren in de Joodse kabbala, de gnostische traditie en

in de hermetische traditie. Door na te gaan wat deze oude stro-

mingen over de drievuldigheid te zeggen hebben, kunnen we

dieper doordringen in de kern ervan.

In de Joodse Kabbala gaan van Kether, de bron, het Vader-

en Moederprincipe uit. Hier vormt de Bron een drie-eenheid

samen met de Alvader en Almoeder. Het vrouwelijke aang-

ezicht van God krijgt een plek in deze drievuldigheid. In de

Zohar spreekt men ook over drie hemelse zielendelen van de

mens, die met deze drievuldigheid corresponderen, de Yechi-

da, de Chiah en de Neschamah.

De Yechidah voor de Goddelijke vonk in elk van ons. De

Gelijkenis diep in ons, aan onze Vader die in de hemelen is.

De Chiah is de wilsuitstroming van de Goddelijke Vonk, de

actieve intelligentie die vanuit deze kern geëmaneerd wordt.

De Neschemah is het ontvangende, intuïtieve, vrouwelijke

principe dat eveneens van die Goddelijke Vonk uitgaat. Het

vrouwelijke gezicht van God nodigt uit tot intuïtie, tot imma-

nentie, het is verbonden met het stromen van water. Het nodigt

ons uit volledig in de stroom van het leven te stappen.

Ook in de gnostische Nag Hammedi-geschriften wordt

veelvuldig gesproken van een eerste Vader en een eerste Moe-

der. Tevens is er het kind dat uit hun vereniging ontspringt.

Diep in onze eigen kindertijd dragen we allen de herinnering

aan een magisch, ongevormd bewustzijn, waarin onze vader

en moeder goddelijke status kregen. De oerervaring van en de

herinnering aan de menselijke gezinssamenstelling die we al-

lemaal als erfenis uit onze kindertijd met ons meedragen,

wordt daarmee tot een afbeelding van krachten in de hogere

kosmos of het bewustzijnsniveau en leidt het schouwende be-

wustzijn naar een hoger niveau.

In de Hermetische Traditie bestaat het concept van de stro-

mende driehoek. Drie stromingen die uitgaan van het Absolute,

1. een verzoenende stroom, 2. een actieve stroom en 3. een pas-

sieve stroom. Ook hier wordt vrij geassocieerd met het stromen-

de element, het water, de feminiene kant van het goddelijke.

Ad 1: De verzoenende stroom wordt genoemd: de Wereld

van ontologische aangezichten. Voorbeelden van de wereld van

ontologische aangezichten, zijn de iconen in de orthodoxe Kerk,

die het beeld laten zien van een hemelse wereld, waarin de vol-

maakte harmonie gerealiseerd is. Deze iconen zijn afbeeldingen

van de ongevallen staat waarnaar we terugstreven en die als ba-

ken voor ons aangezicht getoond worden. Iconen kunnen gezien

worden als de neerslag of dauw van de ongevallen staat, die de

mens na reïntegratie weer kan bereiken. Ook mythen en verha-

len waarin het verlossingswerk een gezicht krijgt, behoren tot de

stroom van ontologische aangezichten. Alle mythen die terug-

verwijzen naar de ongevallen staat, zijn een baken voor ingewij-

den bij het grote verzoeningswerk.

Ad 2. De actieve stroom wordt de Wereld van actieve mo-

naden genoemd. Dit zijn wij mensen. Wij mensen zijn actieve

bewustzijnkernen. Het voordurend omvormen van het bewust-

zijn is een actieve daad. De twee staat in het teken van de dua-

liteit. Dualiteit betekent conflict, maar ook uitdaging en heilige

strijd. De mensheid wordt voordurend heen en weer geslingerd

tussen wat wij goed en kwaad noemen. Heraclitus noemt oor-

log de moeder van alle dingen.

Op het hoogste niveau is dit de realisatie van het gegeven

dat wij een goddelijk deel en menselijk deel in ons dragen. We

zijn menselijke monaden met een potentie tot vergoddelijking.

Normaal zijn deze wezendelen gepolariseerd en veroordeeld

tot een duale tweestrijd. Christus breng deze twee wezensdelen

bij elkaar en verzoent ze. In de Athanasiaanse geloofsovertui-

ging wordt de nadruk gelegd op Christus als volledig God en

als volledig Mens. Beiden zijn even belangrijk. Christus toont

ons ten volle het aangezicht van God en van de diepe mense-

lijkheid, zo menselijk dat Hij weende om de dood van zijn

broeder Lazarus en uit de grond van zijn hart bad: “Laat deze

beker aan mij voorbijgaan”, in de tuin van Getsemane.

Door ons te concentreren op onze verantwoordelijkheid als

Godmensen, realiseren wij ons, dat we medescheppers en me-

debestuurders van de wereld zijn. Hierdoor leren wij de gift

van de vrije wil te koesteren door te beseffen, dat onze kleine

menselijke wil volledig vrij is. Het diepe mysterie van de men-

selijke vrijheid krijgt betekenis in deze actieve stroom.

Ad 3 De passieve stroom, de stroom van de passieve mo-

naden. Dit zijn de werelden waarvan wij gebruik maken voor

onze evolutie. Allereerst is onze planeet Aarde een passieve

monade. Zij geeft ons een lichaam en onderdak. Zij herbergt

de monaden van de drie lagere natuurrijken, de wereld van de

mineralen, het plantenrijk en het dierenrijk. De hele geschapen

kosmos is een passieve monade, een achtergrond, een veld

waarin het drama van evolutie zich afspeelt. Zij vormen de

achtergrond van de menselijke evolutie en doen als passieve

monaden een beroep op ons rentmeesterschap.

In de diepere zin bevat deze stroom de mogelijkheid van het

aardse paradijs of te wel de volledige harmonie tussen mens,

dier, plant, minerale substantie en de hogere kosmossen. Het is

onze bestemming de wereld tot een Aards paradijs te maken.

Ook de hogere kosmossen behoren tot de stroom van passie-

ve monaden. Al ons denken, voelen en handelen laten een af-

druk na in het onzichtbaar morfologische veld van de wereld.

De mythen van de mensheid verhalen over de nauwe band die er

bestaat tussen de hogere werelden en de mensheid. De diepe re-

alisatie, dat alles in de kosmos één is en er een nauwe relatie be-

staat tussen onszelf en alles wat ons omringt, geeft ons een besef

van hoever onze verantwoordelijkheid reikt.

Dit hermetische concept van drie stromen geeft aan dat de

drievuldigheid in de gehele natuur te vinden is. Zo boven, zo

beneden. In het mysterie van de drieheid ligt het mysterie van

de eenheid. Met heel ons wezen maken wij deel uit van die

eenheid en er is een wisselwerking tussen onze diepste kern en

alles wat het heelal omvat. Onze eigen dynamische ontwikke-

ling maakt deel uit van het imposante en mysterieuze krach-

tenspel in de ons omringende wereld. Van al deze dingen

worden we ons bewust, als we ons richten op het mysterie van

de Heilige Drievuldigheid, dat in de derde eeuw na Christus

zoveel stof deed opwaaien.
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Noten
1. Hesychastische monniken, stroming binnen de Orthodoxe Kerk,

bekend geworden door het Jezusgebed: “Heer Jezus Christus, wees

mij een zondaar genadig”. Hun geschriften, de Filokalia, bestaan voor-

namelijk uit ervaringen en voorschriften voor het beoefenen van het

Jezusgebed, waarbij in hogere staten het hart dit gebed zelfstandig,

vanuit haar eigen wil, opzegt.

2. Hypostase: verzelfstandigd begrip als persoon, een Griekse aan-

duiding voor een van de personen van de drievuldigheid. Ook de heilige

Moeder van God wordt in de Orthodoxie een hypostase genoemd.

René Rodenburgh is lid van de kerkgemeente Amsterdam. Hij

studeerde psychologie en is momenteel werkzaam als loopbaan-

adviseur en trainer. Al vroeg tijdens zijn studietijd werd zijn interesse

wakker voor Kabbala, de Hermetische traditie en esoterisch christen-

dom, en heeft hij zich ingezet om deze oude denkstromen met elkaar

te verbinden. Hij interesseert zich in hoge mate voor het bouwen van

een brug tussen deze oude stromen en de moderne wetenschap.

Momenteel leidt hij een vaste studiegroep voor Kabbala te Bilthoven.

* * *
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[Binnengekomen mededeling]

Symposium meesters van wijsheid, vroeger en nu -- zaterdag 28 mei 2005

Zoek de meester in jezelf

In veel boeken wordt gesproken over mensen die het bewustzijn van een spirituele meester hebben bereikt. Zij worden de Meesters van Wijsheid

of soms de leden van de Witte Broederschap genoemd. Wie zijn deze bijzondere mensen? Er wordt beweerd, dat zij een groot inzicht in het leven

hebben en ver boven het alledaagse, aardse gewoel uit zijn gegroeid. Zijn deze meesters er nog en leven ze al dan niet in een stoffelijk lichaam?

Wat hebben ze ons te zeggen in een tijd waarin mensen zich steeds bewuster worden van hun eigen meesterschap? En waarom wordt er altijd

gesproken van meesters als mannelijke personen? Op dit symposium komen ook deze vragen aan de orde.

Lezing Jaap Hiddinga: Meesters en meesterschap

Veel mensen zien in bepaalde mensen zoals die zich nu manifesteren, mensen zoals Sai Baba, Premananda, Gurumayi, Amma e.d., ook

meesters die een bepaalde boodschap in zich manifesteren. Waarom noemt men deze mensen meesters? Zijn zij dit ook in de ogen van God? Of

zijn het slechts boodschappers die op aarde bepaalde lessen te geven, maar ook te leren hebben. Een meester die in de bergen 300 jaar lang

leeft en zijn/haar lichaam geheel beheerst, maar geen interactie heeft met de buitenwereld, mogen we die wel een meester noemen?

Lezing Gabrielá Gaastra-Levin en Reint Gaastra: De meesters Maria, Jezus en Maria Magdalena en onze eigen verantwoordelijkheid

Zij zijn de auteurs van de boeken Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena – over de Goddelijkheid van de mens, Deel I en Deel

II. De meesters stimuleren in deze openbaringen de mensen hun eigen meesterschap op Aarde te verwerven om zich zo bewust te worden van

hun eigen Goddelijkheid en deze volledig te ervaren op Aarde. De openbaringen zijn afkomstig van een groep spirituele meesters en meesteres-

sen die al eerder door alle menselijke dilemma’s van het mens-zijn in talloze incarnaties zijn heengegaan en die alle leerfases op aarde in de men-

selijke vorm al hebben afgerond. Cruciaal in deze lezing is dat de mensheid nu zover gekomen is, dat zij in staat is om verantwoordelijkheid te

nemen voor haar eigen goddelijkheid.

Lezing Lambèrt de Kwant: Over meesters vroeger en nu en meesterschap in jezelf

Meesters zijn gewoon mensen zoals wij, met dit verschil, dat zij honderden tot wel duizenden jaren geleden op aarde hebben geleefd. Zij heb-

ben vaak met dezelfde problemen te maken gehad als wij. Zij zijn alleen enkele bewustzijnsstadia verder gegroeid dan wij nu. In zijn lezing gaat

Lambèrt de Kwant ook in op de noodzaak meester over jezelf te worden en je niet meer te laten “overmeesteren” door mensen die roepen, dat je

die of gene meester moet navolgen. .

Muziek Martine Nijenhuis (viool), Michiel Strategier (piano), Paulus Vis (fluiten)

Locatie: Overkempe Koekoeksweg 100, Olst. Olst ligt tussen Deventer en Zwolle en is zowel met openbaar vervoer als per auto makkelijk

bereikbaar. Routebeschrijving: Via Deventer of Zwolle. Overstappen in Zwolle of Deventer naar Olst. Vanaf station Olst is het ongeveer tien

minuten lopen. Voor vervoer vanaf station kan worden gezorgd. Wel graag even doorgeven. Per bus: vanaf Deventer of Zwolle lijn 161, bus stopt

voor Overkempe. Met eigen vervoer vanaf Zwolle: Vanaf de IJsseldijk afslag Olst. Let op: vanaf richting Deventer 1
e

afslag Olst; vanaf richting

Zwolle 2
e

afslag Olst! Rechtdoor bij 2
e

kruising linksaf. Daarna met bocht mee naar rechts. Vervolgens doorrijden richting Boskamp, spoorweg-

overgang oversteken en de weg blijven volgen. Voor de bocht naar rechts ligt ‘Polletje,’een witte villa behorend bij Overkempe. De weg blijven vol-

gen. Overkempe ligt rechts na de brug over de Wetering en het bord Boskamp. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Met eigen vervoer vanaf

Deventer: Afhankelijk waar u vandaan komt: via A9 naar A1(Apeldoorn/Deventer). Bij afslag Deventer rechtsaf. Drie verkeerslichten passeren.

Dan brug over en links voorsorteren. Bij verkeerslicht linksaf. Weg langs hoge flats links volgen. U rijdt daarna onder brug door, links voorsorteren.

Dan mooie weg langs IJssel volgen. Met bocht mee naar rechts. Tot rotonde. Driekwart links richting Olst- Zwolle.

Vanaf de IJsseldijk afslag Olst/Boskamp Vervolgens eerdere route (zie boven) volgen.
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Dantes Divina Commedia

Anneke de Bruijn-Tharner

Aan wat voor magische kracht moet het worden toegeschre-

ven, dat een dichter nog 700 jaar na zijn geboorte, niet alleen

door zijn eigen volk, maar ook in vele andere landen geëerd

wordt, wanneer te zijner ere geestelijk geïnteresseerde mensen

telkens weer van heinde en ver samenkomen, wanneer blijkt,

dat zijn Commedia in alle cultuurtalen vertaald werd, waaron-

der dertien maal in het Nederlands, wanneer steeds weer nieu-

we generaties geleerden uit allerlei takken van wetenschap

zich toeleggen op de verklaring van de Goddelijke Comedie.

Is het de schoonheid van het gedicht, de welluidendheid

van de taal, de grandioze uitbeelding van zijn visioenen?

De verbazingwekkende werking van dit verhaal door de

eeuwen heen is te verklaren uit het feit, dat Dante niet alleen

een van de meest geniale dichters was, maar tegelijkertijd een

groot Ingewijde, een gnosticus en mysticus, zoals er maar wei-

nig in de Westerse cultuur zijn geweest. Dante beleefde de

hele kosmos nog als een levend, geestelijk organisme, waarin

mens en Heelal een geestelijke samenhang hebben.

Heel in het kort iets over de mens Dante, wiens Divina Com-

media een hoogtepunt van de wereldliteratuur is, en ontelbaar

zijn de commentaren die hierop geschreven zijn.

Dante Alighieri werd in l265 in Florence geboren en stierf in

ballingschap in Ravenna in l321, het tijdperk van de late mid-

deleeuwen. Zijn jeugdliefde was Beatrice, maar zowel hij als zij

werden naar middeleeuws gebruik uitgehuwelijkt. Doch het

beeld van die liefde heeft een stempel op zijn hele leven gezet.

Italië van die dagen werd geteisterd door politieke twisten,

waarbij de ene partij het opnam voor de Paus en de andere

voor de Keizer. Het was een tijd van grote verwarring en deca-

dentie. Dante leverde veelvuldig kritiek op de inmenging van

het pauselijk gezag in wereldlijke zaken, waardoor hij tenslot-

te voor zijn hele leven tot ballingschap werd veroordeeld en

tot zijn dood toe zou hij nooit meer een voet in zijn geliefde

vaderstad Florence zetten. Van toen af begon zijn leven van

omzwervingen, waarbij hij moest ervaren (en dat is een gezeg-

de, dat steeds weer in de commentaren genoemd wordt) “hoe

bitter andermans brood smaakt en hoe een zware gang het is

de trappen van anderen af te dalen en te bestijgen”. Hij heeft

alles wat hij het innigst liefhad moeten verlaten.

Dante beleefde in het midden van zijn leven de doorbraak

naar het bovenverstandelijk goddelijk bewustzijn en heeft dit

in zijn Commedia op een kunstzinnige wijze gestalte gegeven.

Zo schildert Dante door middel van zijn symbolische, mys-

tieke reis door de Hel, het Inferno, de Louteringsberg (Purga-

torio) en het Paradijs (Paradiso), het eeuwig geldende beeld

van de menselijke psyche, met al haar zwakten, maar ook met

al haar potentiële grootheid.

� Het Inferno gaat over de wereld van de concreet

menselijke ervaringen, de zichtbare verschijnselen. Het

leven vanuit het verstand, de exoterische weg.

� Het Purgatorio is de sfeer van de zielenkrachten, van het

denken met het hart, de sfeer van inzicht en het streven

naar vervolmaking, de innerlijke verandering.

� Het Paradiso is het rijk van de geest, niet alleen van de

goddelijke geest, maar ook van de door gnosis, door

innerlijk weten verlichte menselijke geest, de esoterische

weg. In de Bijbel: “Weet Gij niet dat gij Gods tempel zijt

en dat de geest Gods in U woont” (1 Kor. 6: 19).

De, volgens kerkelijke voorstelling, los van elkaar staande we-

relden van hemel en hel verbindt Dante op geniale wijze met

de geestelijke kracht van de mens, die deze met de “goddelijke

vonk” in zijn fysieke natuur ontvangen heeft. Dit effect bereikt

Dante door de Louteringsberg tussen de beide absoluut van el-

kaar gescheiden werelden van de Hel en het Paradijs een brug-

functie te laten vervullen.

Daardoor laat hij een trapsgewijze constructie ontstaan, die

vanuit de diepste diepten van de negatieve pool, via alle etap-

pes van menselijk leven en zijn vermogens, reikt tot in de

hoogste hoogten van de positieve pool.

Als één woord de essentie van de DIVINA Commedia zou

kunnen aangeven, is dat het woord “LIEFDE”. Het omvat de

hele inhoud van het dichtwerk, want de Liefde, de oerkracht,

die het leven voortstuwt, draagt ook het hele gedicht. De Divi-

na Commedia is één groot liefdesgedicht, maar dan wel het

meest uitzonderlijke dat ooit geschreven werd.

Het moet voor Dante een bovenmenselijke taak zijn ge-

weest om, verhuld in beeldende taal, vorm te geven aan de

geestelijke betekenis waar het in de Commedia om gaat. Op

versluierde wijze heeft hij zijn esoterische kennis en inzichten

weergegeven in een tijd, waarin het Christendom gevangen zat

in kerkelijke voorstellingen van het hiernamaals, met alleen de

mogelijkheid van het óf-óf, óf hel óf hemel, óf zondaars óf ge-

redden. Het christelijke mysterie was ontluisterd en gevangen

in menselijke dogma’s en het beeld van de mens, geschapen

naar Gods beeld en gelijkenis, was vervangen door de mens

die gebukt ging onder de doem van de erfzonde, de zondige
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Dante volgens

Gustave Doré

Over de heilige drievuldigheid

René Rodenburgh

“Ik geloof in één God, de almachtige Schepper van hemel en

aarde van al het zichtbare en onzichtbare. En in één Heer Jezus

Christus, de eniggeboren Zoon van God geboren uit de Vader

voor alle eeuwen. Licht uit Licht, Ware God uit ware God niet

geschapen, één in wezen met de Vader en door Wie alles gewor-

den is …En in de Heilige Geest, Heer en Levendmaker. Die uit-

gaat van de Vader.” (Geloofsbelijdenis van Nicea).

In de tijd van de kerkvaders Arius en Athanasius werden felle

debatten over de Heilige Drievuldigheid gevoerd. Arius ging

zover dat hij zijn leerstelling op muziek zette en op die manier

probeerde hij de populariteit voor zijn ideeën te winnen. Niette-

min werd op het concilie van Nicea zijn stelling verworpen en

werd de stelling van zijn tegenstander Athanasius aangenomen.

Namelijk de stelling, dat Christus een ongeschapen deel van de

Heilige Drie-eenheid was. Eén met Vader en Heilige Geest en

niet slechts een geschapen wezen zoals Arius beweerde.

Enerzijds kunnen we dit historische debat afdoen als theo-

logische haarkloverij. Anderzijds kunnen we, als we ons in-

voelen in dit tijdsgewricht, ons ervan bewust worden dat een

belangrijk geheim over de Goddelijk Natuur in conceptuele

termen vervat wilde worden, geboren wilde worden, ten be-

hoeve van de volwassenwording van een nog jonge Kerk.

Bij de oude Hesychastische ¹ monniken van de Griekse

Orthodoxie werd het mysterie van de Heilige Drievuldigheid

beschouwd als een onderdeel van Gods heilige, onkenbare es-

sentie. Een concept dat wel gecontempleerd kon worden, maar

waarin het denkvermogen niet in staat werd geacht door te

kunnen dringen.

Het volledig bevatten of omvatten van de Heilige Drievul-

digheid is dus niet mogelijk. Echter, zo leert de Hesychasti-

sche traditie, hoewel de essentie van het Goddelijke door de

contemplatieve ziel niet bereikt kan worden, is het wel moge-

lijk door een diepe contemplatie Gods Energeiai, of te wel uit-

stralingen, of emanaties te ervaren.

Oefeningen in de Hesychastisch traditie zijn dan ook niet

zozeer gericht op het informeren van het denkvermogen. Ze zijn

meer gericht op het verlichten van het denkvermogen door di-

rect contact met Gods energie. Door de intentie te richten op het

onkenbare, ondergaat de monnik de weldadige uitwerking die

van het Absolute uitgaat. De transformatie van het bewustzijn

vindt plaats in een levende en verlichtende ervaring. De hypo-

stasen ² van de goddelijke werkelijkheid vormen een boven de

normale werkelijkheid staand heilig beeld. Dat kan niet door het

denkvermogen begrepen worden. Juist de paradoxale aard ervan

dwingt het denkvermogen over zijn eigen grenzen te stappen en

een levende wereld van helende ervaringen binnen te gaan.

Vanuit de systematiek van de driehoek bekeken, heeft de drie-

vuldigheid iets dynamisch en tegelijk stabiels. Iets wat aanspoort

tot ontwikkeling, maar tegelijk ook een vorm daarvoor biedt.

Deze dynamiek van de Heilige Drievuldigheid wordt onmid-

dellijk merkbaar, als we in meditatie het kenvermogen van be-

grip naar begrip bewegen. De drievuldigheid noopt eerder tot

dynamisch dan statisch beschouwen, waarbij het bewustzijn af-

wisselend elk van de drie personae probeert te doorgronden. Het

bewustzijn wordt steeds genoodzaakt naar het volgende begrip

te springen. Hierbij verlichten de begrippen elkaar wederzijds.

Op deze manier worden we ons tevens bewust van de heilige

tussenruimte, de stilte, het geheim, dat deze begrippen verbindt.

“Zodra ik de eenheid zie, word ik door de drieheid omsche-

nen; zodra ik de drieheid onderscheid, word ik tot de eenheid

teruggevoerd. Denk ik aan elk van de drie afzonderlijk, dan

denk ik aan Hem als geheel, en mijn ogen vullen zich met tra-

nen en bijna alles wat ik denk ontglipt me.” (Gregorius van

Nazianze, Oratio XL:41 geschreven in de 4de eeuw na Chr)

In het gewone denken studeren wij, om ons te informeren; nadat

de informatie door het denkvermogen is opgenomen en dus wordt

gekend, kan het denkvermogen verder op zijn lauweren rusten.

Het denkvermogen heeft het concept volledig opgenomen en

hoeft het slechts uit het geheugen te voorschijn te toveren.

Confronteren we het denkvermogen echter met een, door

de eigen paradoxale aard ervan, onkenbaar concept, dan daagt

dat het denkvermogen uit het concept in een hogere mentatie-

modus te omvatten.

Met name de wisselwerking tussen beeld en begrip werkt in

diepe meditatie zeer verhelderend. Neem bijvoorbeeld het beeld

van de oude Hesychastische monnik, die de Heilige Drie-een-

heid contempleert. Alleen dit beeld al brengt ons dieper bij de

betekenis van die Heilige Drievuldigheid. Stel je een oude, ge-

baarde monnik voor, gezeten in diepe contemplatie. Hij draagt

een zwart gewaad en op zijn borst blinkt een gouden kruis.

Het oude, gebaarde gezicht verwijst naar het onmetelijke,

vaderlijke aangezicht van God de Vader. Tevens worden we

ons bewust van de goddelijkheid die in het menselijk gelaat als

geheim versluierd ligt. De zwarte kledij die in de orthodoxie

gebruikelijk is, verwijst naar de diepe interstellaire ruimte, het

ontvangende principe. Tevens verhult het een lichaam, het ver-

hult een vormend en schragend principe. Het gouden kruis op

de borst verwijst naar het principe van de Zoon of van mystie-

ke omzetting. Het mysterie van de kruisiging of verzoening

tussen God en mens. De vader verwijst naar de transcendentie

van God. De Zoon of Logos naar het scheppen/omvormen. De

Heilige Geest naar de goddelijke immanentie.

In esoterisch kringen wordt de drie-eenheid vaak gezien als

het Kracht-, Wijsheid- en Liefde- aspect dat van de Logos uit-

gaat. Ook de mens is een drievuldigheid. Samengesteld zijn

we opgebouwd uit hoofd, hart en handelen. God inspireert ons

vanuit de ideale lichtwereld in onze drie wezendelen: het

denkcentrum, het emotiecentrum of hartcentrum, en het bewe-

gingscentrum of zintuig-ledematenstelsel. Het hoofdcentrum

wordt verlicht door het wijsheidsaspect van de Logos, het hart-

centrum door het liefdesaspect en het handelingscentrum

wordt doortrokken door het krachtsaspect dat alle handelingen

een goddelijk kracht geeft. Dit is de meest rechtlijnige uitleg.

In de praktijk ligt het natuurlijk genuanceerder. Er bestaan

met kracht geladen gedachten en gevoelens, er bestaan wijs-
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Het Kerkelijke gezag heeft daardoor veel zeggingskracht verlo-

ren. De Kerk zal meer een begeleider moeten worden dan een

gever van pasklare antwoorden en dat heeft consequenties voor

de theologische opleiding. Daar zal meer dan totnogtoe het ac-

cent moeten liggen op persoonlijke vorming en innerlijke groei.

De tijd van dogmatische beweringen is voorbij. Het is nu

nodig leringen te brengen, die het intellect kunnen bevredigen

zonder het religieuze gevoel te veronachtzamen. Toewijding

aan de Hogere Macht, die de basis is van ons bestaan, zou

vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen.

Moderne standpunten
De moderne mensen trachten de betekenis van het leven te

doorgronden door naar elkaar te luisteren en naar de antwoor-

den van inspirerende gidsen uit religieuze, filosofische en

psychologische literatuur en kunst.

Men is bereid het oor te lenen aan profeten en apostelen

van vroeger en later. Maar men bepaalt zich niet tot de Bijbel

alleen, maar wenst ook kennis te nemen van de woorden van

Boeddha en Confucius en de wijsheid van Grieken en Romei-

nen. Dit is gegrond op de overtuiging, dat Gods openbaring

niet beperkt is tot de Bijbel alleen, maar ook te vinden is in

alle andere bronnen van inspiratie. Alle religies en levensover-

tuigingen zijn in principe waardevol voor de mens.

Het denken over levensbeschouwelijke vragen gaat de gehe-

le mens aan en staat niet los van elke emotie. Het denken en het

gevoel kunnen wel worden onderscheiden, maar niet worden

gescheiden. Omdat wordt gestreefd naar zoveel mogelijke open-

heid van geest, kiest men niet voor enig gesloten systeem. Daar-

om wijst men nieuwe kennis en inzichten, bemiddeld door de

verschillende wetenschappen niet af, maar wil daardoor worden

verrijkt. Niettemin begrijpt men heel goed, dat de wetenschap-

pen niet in staat zijn een antwoord te geven op levensvragen.

Het verschil met vorige generaties is, dat voor de orthodoxe

gelovige het antwoord op onze levensvragen klaar ligt. Priesters

en predikanten leggen de oude woorden uit en gaan hun actuele

betekenis na. Maar het antwoord is al gegeven in als heilige

schrift beschouwde teksten. Dat hoeft niet te betekenen, dat wat

men in het verleden als waarheid zag nu altijd verouderd hoeft

te zijn. Alleen wil men het nu beoordelen vanuit het moderne

levensbesef. De antwoorden liggen niet meer klaar. Er is sprake

van de relativering van schijnwaarden, die lange tijd een grote

rol hebben gespeeld. Een voorbeeld is de tegenwoordige grondi-

ge twijfel aan de discriminatie op grond van sekseverschil.

Overal ter wereld gaat de vrouw zodanig meedoen en krijgt een

zodanige taak toegewezen, dat men alleen nog kan spreken van

psychologische verschillen tussen man en vrouw, maar niet

meer van waardeverschillen. Een van de gevolgen hiervan is de

toegenomen belangstelling voor Hildegard von Bingen, de ge-

nezeres, dichteres, mystica en musica, die leefde van 1098 tot

1179. Zij zag reeds in haar tijd mens, aarde en kosmos als een

mystiek geheel en man en vrouw als een twee-eenheid. Zij stelt

dat heiliging en heiligheid niet voorbehouden zijn aan de Mid-

deleeuwse mens of aan bijzonder devote lieden. Het is een toe-

stand die door iedereen bereikt kan worden, die oprecht zoekt

en volhardt in het streven naar die verruimde vorm van bewust-

zijn die verlichting wordt genoemd.

De huidige ontwikkelingen betekenen, dat men met meer

onzekerheden zal moeten leven, en dat is voor een aantal men-

sen niet aantrekkelijk. Sommigen hebben behoefte aan een

meer dogmatisch houvast, terwijl anderen zich beter thuis voe-

len in een meer gevoelsmatige houding. Het gaat er niet om

wat de beste weg is, maar wat die weg is die bij de mens past

en die de steun en inspiratie geeft die men zoekt.

Hoewel zij die van hun geloof afvielen niet “niets” willen

zijn, is tot dusver gebleken, dat maar een bescheiden aantal

mensen zich met ondogmatisch religieus denken wil bezighou-

den in georganiseerd verband.

Arthur Broekhuysen (1924) was vele jaren lid van de Theosofische

Vereniging, waarvan acht jaar als bestuurslid van de Haagse loge.

Academische studie economie; diepgaande interesse voor theosofie,

filosofie en psychologie, en lid van verenigingen op deze gebieden. Hij

schreef vele artikelen in Amerikaanse en Nederlandse tijdschriften.

Petra Schuurmans (Rotterdam, 1942) is R.K. opgevoed. Zij is

momenteel bestuurslid van de Vrij-Katholieke kerkgemeente Rotter-

dam. Zij verdiepte zich jarenlang in theosofie, antroposofie, psycho-

logie en de relatie hiervan met de geschiedenis en het wezen van

religie. Nu houdt zij zich o.a. bezig met ‘de oude vormen van kerk-zijn’,

in het streven ‘het kind niet met het badwater weg te gooien’. Zij hoopt

de discussie hieromtrent te kunnen verhelderen. ||
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mens. De leer was exoterisch geworden, de esoterische kant

ging grotendeels verloren.

Verloren was gegaan het wezenlijke van het oerchristen-

dom, waarin het gaat om de innerlijke mens, om de eigen god-

delijke oorsprong, om de ziel, die door de geest tot

wedergeboorte moet komen. Dat het gaat om de eenheid van

lichaam, ziel en geest om door groeiend inzicht te komen tot

de weg van ZUIVERING, VERLICHTING en EENWOR-

DING. Deze drie trappen, de trappen ook van Inferno, Purga-

torio en Paradiso. De weg, die door de lichamelijke wereld,

zielenwereld en geestelijke wereld heen tot God leidt.

In zijn mensheidsgedicht schildert Dante met behulp van

de symboliek zijn eigen ontwikkelingsgang, die hem door de

hele kosmos voerde. Maar, hij stelt deze gang niet als een op

zichzelf staande persoonlijke ervaring, maar als de mogelijk-

heid voor allen, die er aanspraak op willen maken mens te

zijn. Zijn Goddelijke Comedie gaat over onszelf. Wij hebben

de drie werelden Hel, Louteringsberg en Paradijs, die Dante

beschrijft in ons. Zij zijn met elkaar verbonden, lopen door el-

kaar heen, doordringen elkaar en onlosmakelijk vlechten ze te-

zamen ons leven.

Inferno
Dantes reis begint op het noordelijk halfrond, waarbij Jeruza-

lem als middelpunt wordt gedacht. Prachtig begint de proloog

van zijn gedicht, duidend op Dantes persoonlijke dwaling en

de verwarring van die tijden.

Juist midden op die reistocht door ons leven, zag ik mij in een

donker woud verloren,

daar ik van het goede pad was afgeweken. Helaas hoe het

was dat woud valt zwaar te

zeggen, zo wild was het en zo woest, zo dicht en donker, dat

de angsten nog herleven bij

het herdenken. Ja zelfs de dood kan haast niet erger wezen.

Dan plotseling in al zijn ellende staat daar de schim van Vergi-

lius die zegt, dat hij te hulp is gesneld op aandringen van drie

hemelse vrouwen: Beatrice, Maria en Lucia, die tezamen het

eeuwig vrouwelijke symboliseren en een openbaring zijn van

de Goddelijke Wijsheid en Liefde. (Vergilius, Romeins dich-

ter, leefde van 70 – 19 v. Chr.).

In de Commedia symboliseert Vergilius de rede, het ver-

standelijke, een lagere vorm van geestelijk inzicht. Hij maakt

Dante duidelijk, dat om door zijn dwaling heen te komen, het

voorwaarde is, dat hij de drie rijken van Inferno, Purgatoria en

Paradiso moet doorkruisen. In deze werelden moet Dante drie-

maal zeven sferen van menselijk gedrag doorlopen, elk voor-

afgegaan door drie graden van voorbereiding. Wanneer Dante

na veel aarzeling besluit Vergilius te volgen, leidt deze hem

binnen in het rijk van de Hel. Boven de toegangspoort staat:

“Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt”. Deze hel

wordt voorgesteld als een gigantische trechtervormige ruimte,

die zich vanaf het oppervlak van het noordelijk halfrond tot in

het middelpunt van de aarde boort. Deze trechter bestaat uit

een neergaande spiraal van 24 cirkels. Dit zijn zich steeds

meer vernauwende omgangen, waarin de zondaar gefolterd

wordt, en die de weg vormen naar de hel. Dante aanschouwt

hier de meest gruwelijke taferelen, die toenemen naarmate zij

dieper afdalen. In het hart van de aarde – het dieptepunt van de

hel – zit de gevallen engel Lucifer in het ijs vastgeklonken.

Bij zijn afdaling in de diepten zal Dante diegenen te zien

krijgen, die zich door hun verkeerde keuzen verwijderd heb-

ben van wat de feitelijke bestemming is van de mens of die

hun menselijke waardigheid geheel vergaten. In alle helle-

kringen krijgt Dante de gelegenheid te praten met enkele

schimmen die daar verblijven. Op zeer indringende wijze laat

hij de lezer voelen hoe hij deze contacten en de sfeer van de

plaats beleeft. Steeds weer overheerst zijn menselijke gevoel

en zijn betrokkenheid bij wat hem raakt in de zondaars die in

de hel zijn. Tegelijk worstelt hij met de vele onoplosbare vra-

gen rondom Gods bestiering. Vergilius houdt Dante steeds

voor, dat het onmogelijk is om op te stijgen naar de goddelij-

ke, geestelijke wereld, als de mens niet tot de diepste diepten

in zichzelf is afgedaald om daar naast zijn lichtkant ook zijn

schaduwzijde te leren kennen en zijn eigen kwaad beleven

gaat en ziet dat de oorzaak van alle hellepijn in hemzelf gele-

gen is. “Niemand zal ooit in een andere hel terechtkomen dan
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in die hij in zichzelf draagt”, zegt Vergilius. Het is een godde-

lijke, rechtvaardige wet: alles wat je doet, richt zich op jezelf,

het kwade en het goede. De wet van contrapasso, de wet van

oorzaak en gevolg, de wet van karma, die ook op verschillen-

de plaatsen in de Commedia, zij het “versluierd” wordt be-

schreven. De hel is immers niet eeuwig, maar een

doorgangsfase naar waarachtig leven. Dante:

O gij, die gezond en zuiver weet te denken, tracht de lering, die

zich onder de sluier

van deze ongewone verzen verbergt te doorgronden”.

Ook de twijfel moet overwonnen worden.

De twijfel, die je doet verstarren in ongeloof, zodat de toegang

tot het licht versperd wordt.

“Keer U om, dek de ogen met de handen”, zegt Vergilius, terwijl

zijn handen ook nog eens die van Dante bedekken om er zeker

van te zijn, dat deze zich werkelijk voor de buitenwereld afsluit.

Keer je om, richt je op de binnenwereld, dan zal God in je

levend worden, je eigen Goddelijke vonk.

In het middelpunt van de aarde, waar het kwaad wortelt, vindt

letterlijk de omkering plaats, de transformatie. Dante en Ver-

gilius draaien op het diepste punt van de aarde om en met Ver-

gilius’ hulp stijgen zij weer via 24 cirkels omhoog, uitkomend

onder de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond.

Het laatste canto van het Inferno eindigt met:

Vergilius en ik gingen die verborgen gang binnen om aldus

naar de wereld van het licht terug te keren. En zonder ook

maar aan rusten te denken, klommen wij naar boven, hij

voorop en ik achter hem aan, totdat we een punt bereikten

waar ik door een ronde opening de schoonheid van het

hemelgewelf kon aanschouwen. Daar gingen we naar

buiten en zagen we opnieuw de sterren.

Alle drie, Inferno, Purgatorio en Paradiso eindigen met “de

sterren”. Het heeft ook te maken met het feit dat Dante geloof-

de, dat de sterren invloed hebben op het karakter en gedrag

van de mensen, hetgeen op vele plaatsen in het gedicht naar

voren komt.

Zo bereikten ze na de donkere diepte van het Inferno nu

weer het licht en ze arriveerden aan het verlaten strand van de

Louteringsberg, de Purgatorio.

Purgatorio
De eerste zin van het eerste canto van de Purgatorio luidt:

Nu ik met het schip van mijn geest een zo wrede zee achter mij

heb gelaten, hijs ik de

zeilen om koers te zetten over beter water.

Ook deze Purgatorio is te zien als een spiraal, maar dan nu een

spiraal omhoog (Inferno linksom, de weg ten dode, en Purga-

torio rechtsom, de weg ten leven).

De eerste tien canto’s van de Purgatorio vormen de voor-

bereiding tot de zware taak van de loutering, in de oefening

van de wilskracht. Deze eerste ommegangen worden bevolkt

door zielen, die nog niet werkelijk aan een echte keuze toe

zijn. Het is het gebied waar de mens zijn wil en zijn verstand

niet heeft uitgeleverd aan het kwaad, maar er ook niet toe

komt deze in dienst te stellen van God.

In de elfde canto van het Purgatorio, waar de boetelingen

hun louteringsberg beginnen, bidden ze het Onze Vader, niet

om het aardse brood, maar om het hemelse manna, namelijk

om het juiste inzicht op het pad. De eigenlijke Purgatorio be-

gint evenals de Inferno bij een toegangspoort en evenals bij de

Inferno wordt Dante op zijn weg door Vergilius geleid.Deze

toegangspoort wordt door een engel bewaakt, die Dante zeven

P’s op het voorhoofd schrijft. P is Peccata, zonde.

Dante schrijft:

En met de spits van het zwaard schreef toen die engel mij

zeven P’s op het voorhoofd en

zeide: Maakt dat gij afwast deze wonden wanneer gij binnen

zijt”. Toen werd de heilige

poort voor mij ontsloten en de Engel sprak: “Gaat in, doch

blijft gedachtig dat al wie omziet ook terug moet

keren.”

En toen, op hun scharnieren bewogen zich de sterke spillen

van die heilige Poort. Ik richtte mij vol aandacht naar het eer-

ste geluid en Te Deum Laudamus scheen het mij te horen.

En zo begint Dantes tweede inwijding in zeven omme-

gangen op weg naar innerlijke zuivering, waarbij hij bij elke

ommegang een aspect van menselijke ondeugden zal moeten

overwinnen door voortdurende oefening van de wilskracht.

Op elke ommegang zal hem een P van het voorhoofd wor-

den afgewist. Een P staat voor één van de zeven hoofdzonden.

Hoogmoed, hebzucht, afgunst, wellust, toorn, onmatigheid en

traagheid.

Op die weg tot loutering heeft Dante visioenen van schim-

men en wezens, die boete doen voor hun zonden. Prachtig be-

schrijft hij de toegang van de eerste naar de tweede

ommegang. In de l2e canto van Purgatorio, waar beroemde

personen uit de klassieke oudheid en de Bijbel voor hun hoog-

moed worden gestraft.
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De toekomst van de religie

Arthur Broekhuysen en Petra Schuurmans

Een paar jaar geleden was er in Nijmegen een congres over

religie als levende ervaring. Prof. Libbrecht van de Katholieke

Universiteit Leuven sprak daar. Hij zei, dat het christendom

niet meer het geestelijke huis kan zijn voor velen in het Wes-

ten, omdat het is blijven steken in zijn ontwikkeling. De uitda-

ging aan de religies is in te gaan op het groeiend intellectuele

peil van de leek en de toegenomen wetenschappelijke inzich-

ten. Wat mensen nodig hebben, is een open herformulering

van het diepste wezen van de religie en hulp bij het opbouwen

van een moderne mystieke beweging.

Thomas Merton (1915-1968) had een overeenkomstige

mening. Het Westelijke christendom mist volgens hem de be-

vlogenheid, die wel in de Oosterse godsdiensten wordt aang-

etroffen. Merton verwachtte veel van de jongeren. Zij zullen

moeten breken met het burgerlijke christendom en het op-

nieuw een geestelijke dimensie moeten verschaffen.

Paul Brunton (1899-1981) schrijft hierover het volgende:

“Denkbeelden die bestemd waren voor de eerste stadia van

onze groei, zijn vaak niet meer bruikbaar in de moderne tijd.

Wij moeten nu de waarheid onder ogen zien, dat God niet een

vergroot mens is, maar een Beginsel van Zijn, van Leven en

Bewustzijn, dat er altijd was en er altijd zal zijn. Er is maar

één Beginsel dat uniek is, alléén, en de Oorsprong van alle

dingen. De verbeelding kan er zich geen voorstelling van ma-

ken, maar de intuïtie kan een hint opvangen van zijn grandeur.

Zo’n hint kan worden ontvangen door toewijding aan de eigen

bron, het Hoger Zelf, dat de mens met deze oneindige kracht

verbindt, de goddelijke Geest in hem. Het denkbeeld van een

persoonlijke Godheid was bestemd voor de jeugdjaren van de

mensheid, maar niet voor zijn volwassenheid.”

Crisis
In de tegenwoordige tijd verkeert de ziel van de mens in een cri-

sis. Twee tegengestelde wereldbeelden worden hem in zijn

jeugd voorgehouden: het ene religieus en het andere weten-

schappelijk, die elkaar beschuldigen onwaar te zijn. De emotio-

nele gevolgen hiervan manifesteren zich als instabiliteit,

immoraliteit, cynisme en wanhoop. De mentale gevolgen zijn

frustratie, onzekerheid en verwarring. Het is onvermijdelijk dat

de mens zijn gedachten in een ordelijk patroon probeert te krij-

gen. De traditionele opvattingen van de religie zullen moeten

worden bijgesteld om overeenstemming te bereiken met de

nieuwe kennis. Als, bij voorbeeld, de religie zegt, dat de wereld

vijfduizend jaar geleden werd geschapen en de wetenschap ver-

telt, dat de wereld meer dan vijf miljard jaar geleden is ontstaan,

veroorzaakt dat verwarring in het denken van veel mensen.

De waarde van de religie
De morele zelfbeheersing die de religie zijn gelovigen oplegt,

zijn een sociale noodzaak. Wanneer de religie wordt bescha-

digd, lijden de morele regels daar ook onder. De innerlijke ze-

kerheid die een religieus geloof biedt, brengt de gelovige in een

goede relatie met de universele geest achter het universele le-

ven. Er is niet één weg die de ware is, God wacht aan het eind

van alle wegen. Maar de ene weg past ons beter dan de andere.

Omdat de verschillen tussen de mensen zo groot zijn, is er

niet één religie die geschikt is voor iedereen. Het bestaan van

verschillende religies en sekten is niet alleen historisch, maar

ook psychologisch. Zij zijn afgestemd op de verschillen in mo-

raal en de mentale en intuïtieve kwaliteit van de leden.

Ervaring
Alle religies zijn begonnen als levende ervaring. De stichters

waren verlichte mensen die beleefden wat ze zeiden, evenals

een deel van hun volgelingen. Onder de volgelingen echter

konden velen de hoge spirituele waarheden nog niet begrijpen.

Daarom werden deze voor hen vertaald in symbolen en my-

then. Anders gezegd: dat wat de zintuigen te boven gaat, werd

zintuiglijk waarneembaar gemaakt. Het is een feit, dat de ver-

beelding zich gemakkelijker een persoonlijk beeld kan voos-

tellen dan een abstract denkbeeld. Alles wat de devotie

bevordert, is echter welkom.

Er zijn twee fasen van devotie – extern en intern – en zij die

de religie in zichzelf kunnen ervaren, hebben meestal geen be-

hoefte aan ceremoniën en gebouwen. Deze innerlijke ervaringen

worden meestal mystiek genoemd. Ze worden verondersteld

buiten de gewone ervaring te liggen , maar veel mensen kennen

het gevoel van een diepere betekenis van het leven en het is een

feit, dat het vaker door natuur, kunst of muziek komt dan de

meeste mensen vermoeden. Bepaalde woorden, een bepaalde

lichtval op zee of op het land, bepaalde geuren of bepaalde mu-

ziek kunnen deze ervaringen teweegbrengen. Mystiek is eigen-

lijk een hoger octaaf van religie. Of we het een intuïtie of een

gedachtegevoel noemen, het is iets wat dieper dan het denken is

en verschillend van gewone gevoelens.

Het is een faculteit die de mens verbindt met een hogere

orde van ‘zijn’.

De gewone religie vraagt om eenvoudig geloof, niet om

diep nadenken, want de mensheid wordt in gemakkelijke

stadia geleid naar een hogere orde van inzicht.

Ralph Waldo Trine schreef al in 1905 in zijn boek In tune

with the Infinite: “Laat onze Kerken deze grote waarheid ein-

delijk eens begrijpen, laten zij hun tijd en aandacht eraan bes-

teden om de mensheid tot waarachtige zelfkennis te brengen,

tot de kennis van hun betrekking tot en hun eenzijn met de

Oneindige God.”

In deze tijd is er meer dan voorheen behoefte aan een of

andere vorm van contact met de Hogere Macht achter de men-

sen en het universum. Als de institutionele religie haar taak

wil blijven vervullen, zal zij de boodschap van de tijden moe-

ten begrijpen en zich aanpassen aan de veranderde, nieuwe

omstandigheden.

In onze tijd is een rationele religie nodig, want voor veel

mensen is het onmogelijk geworden om de antwoorden op aller-

lei levensvragen die anderen hun aanreiken voetstoots te aan-

vaarden. Deze veranderde levenshouding heeft grote gevolgen.
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‘Wie volgen de beste weg? De toegewijden die in evenwicht U

steeds aanbidden of zij die het Onvergankelijke en Ongeopen-

baarde vereren?’ (XII, 1)

Eigenlijk wordt hier gevraagd welk pad het beste is om tot de

juiste kennis te komen. Moet ik mij een concreet doel voor-

stellen en het pad van bhakti (overgave en evenwicht) bewan-

delen, dat door de yogadiscipline is bereid? Of leidt de bespie-

geling van het Onkenbare tot inzicht? Krishna geeft op deze

vraag een helder, maar ook genuanceerd antwoord. Hij onder-

scheidt de religieuze, filosofische en ascetische mens. Voor de

eerste zegt Hij:

‘Ik acht hen het meest gevorderd wier aandacht op Mij gericht

is, die Mij aanbidden in een absoluut vertrouwen’ (XII, 2).

Aan de filosofische én ascetische mens zegt

Hij achtereenvolgens:

‘Maar zij die eer betrachten aan het onvergankelijke, het on-

uitsprekelijke, het ongemanifesteerde, het alomtegenwoordige,

het onvoorstelbare, het onveranderlijke, het onbeweeglijke,

het eeuwige, en zij die de zinnen beheersen en beteugelen, die

alles en iedereen gelijkelijk beschouwen en blijmoedig zijn bij

het welzijn van ieder schepsel, ook zij zullen in Mij opgaan’

(XII, 3,4)

Krishna predikt hier dus geen starheid, noch heeft hij het over

schuld en boetedoening. Eigenlijk doet het er niet toe welke

van de drie paden je kiest, als je het maar met overtuiging

doet! Ook toont Hij er begrip voor, dat de mens die het tweede

pad bewandelt het hoogstwaarschijnlijk moeilijker krijgt dan

de anderen:

‘Voor hen die hun aandacht richten op het Ongemanifesteer-

de, is de moeilijkheid groter, want het pad van het Ongemani-

festeerde is voor belichaamde wezens moeilijk te

bereiken’.(XII, 5).

Bevrijding
Deze erkenning gold ook voor Patanjali, die om die reden de

eeuwenoude cultussen van de yoga tot een Darshan omvormde,

een school met een systeem. Maar uit deze uitspraak blijkt ook

het dualisme, dat kenmerkend is voor de samkhya. Je hebt een

lichaam en bent daarmee aan de stof gekluisterd. Het Andere,

het Ongemanifesteerde, is geheel geestelijk en kan door de stof

niet gerealiseerd worden. Door observatie van het buddhisch be-

wustzijn kan de mens die Andere zeer dicht benaderen, en dat

zou op zichzelf al een bevrijding kunnen betekenen.

De zin: ‘Want het pad van het Ongemanifesteerde is voor

belichaamde wezens moeilijk te bereiken’, vinden we terug in

de mysteriegodsdiensten van de hele mensheid, ook in de

christelijke Evangeliën. Hier wordt verwezen naar de ingewij-

de mens die een gnostiek pad bewandelt, waar slechts de ken-

nis de richtingwijzer is. De samkhya-gedachte kent haar equi-

valent in de Westerse, gnostische tradities, zoals die van de

Rozenkruisers. Voor de Westerling is het niet altijd nodig zijn

heil te zoeken in den verre, indien de essentie van de waarheid

ook in het nabije ligt.

Voor meer informatie: www.ayurveda-center.com
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Komt sprak de Engel, hier dichtbij zijn de treden en gemak-

kelijk stijgt men nu voortaan. Tot deze nodiging komen

maar weinigen, – O mensengeslacht tot omhoog vliegen

geboren – waarom valt gij bij zo lichte windstoot? Uw

opgang is veilig.

Geheeld van de eerste P – lichter dan tevoren, ging hij over de

heilige treden en schreef het op:

O lezer, doorgrond deze waarheid. Een licht is U gegeven om

goed en kwaad te kennen.

Een vrije wil, die zo hij de beproeving van de eerste strijd met

de hemelen doorstaat,

verder alles overwint. Als hij goed wordt gevoerd

Zo bereikt Dante door voortdurende oefening van zijn positie-

ve zielenkrachten achtereenvolgens de hogere terrassen van de

Louteringsberg. Elke keer wanneer hij de opdracht van een be-

paalde graad vervuld heeft, verneemt hij als bevestiging daar-

van een der Zaligsprekingen (Mat 5 : 8) en wijst een Licht-

engel door een bliksemflits van een intuïtie hem de weg naar

de hogere ommegang.

Dantes weg door Inferno was exoterisch, zijn weg op de

Purgatorio vertoont zeer veel overeenkomst met de oude ma-

nicheïse inwijdingsmysteriën. Het pad van de volgelingen van

Mani via de zeven graden van inwijding, leidend tot wederge-

boorte. Maar eveneens klinkt door de Purgatorio van begin tot

einde de Liturgie der Kerk. De hiërarchie der Engelen, de za-

ligsprekingen, de sacramenten. Aan de liturgie der Kerk zijn

de psalmen, de gebeden ontleent, die op de Purgatorio worden

aangeheven. Dantes Purgatorio is echter een aanvulling en

verdieping door het persoonlijke element van het innig ver-

langen naar zuivering, waarbij de straffen als weldaad in plaats

van als tuchtiging worden gezien. Een geheel andere opvatting

dan de kerkelijke.

Als wij met de kennis, die Margarete Lochbrunner, een

Duitse vrouw die haar hele leven gewijd heeft aan Dantes

Divina Commedia, dit werk lezen, ontdekken wij teksten,

waaruit blijkt, dat Dantes denkwereld zeer beïnvloed was door

het Manicheïsme. De stichter hiervan, Mani, leefde in Babylon

in de eerste helft van de 3e eeuw. Hij verenigde in zich het

weet hebben van de oude wijsheid en het zicht hebben op de

verschijning van de Christus in de mens Jezus. Mani lijkt de

sleutelfiguur in wie de voortzetting heeft plaats gevonden van

de kennis van de oude mysteriën en het beleven van het Chris-

telijke mysterie. In de Commedia komt dit tot een synthese.

Volgens Mani is Gnosis het ware weten, dat door het waaien

van de Heilige Geest wordt gevoed. Gnosis, de kennis van het

hart, die geestelijke verlichting, innerlijke zekerheid en schou-

wend inzicht geeft. Dante volgde deze leer op veel plaatsen,

zonder dat Mani met name wordt genoemd en in beelden,

waarin de achterliggende gedachten worden verhuld.

Een voorbeeld is de l6e canto van Purgatorio, het gesprek

met Marco Lombardo, een vroegere Kathaarse bisschop in Bo-

ven-Italië, waarin Dante zegt:

En indien God mij zozeer in zijn genade heeft opgenomen, dat

Hij wil, dat ik Zijn Hof zie

Op een wijze, geheel buiten hedendaags gebruik, verberg mij

dan niet wie gij waart voor Uw dood.

Het gaat hier om Marco Lombardo, van wie de commentaren

in Van Doorn en in de Bruna uitgaven zeggen, dat onbekend is

wie Lombardo was. Maar Margarete Lochbrunner heeft bron-

nen ontdekt waaruit blijkt, dat deze Lombardo bisschop der

Katharen in Boven-Italië is geweest. Zij geeft aan, dat dit ge-

hele gesprek in manichese terminologie gevoerd wordt. Het

Manicheïsme ging uit van het begrip reïncarnatie en vond zijn

voortzetting bij de Katharen, die zich ‘de laatste kinderen van

Mani’ noemden.

Waarschijnlijk zijn begrippen als reïncarnatie en karma

verdwenen bij het Concilie van Nicea, waar slechts de vier ca-

nonieke Evangeliën in de Bijbel werden opgenomen.

Als Dante de zeven trappen van de Louteringsberg over-

wonnen heeft, moet hij nog door een muur van vlammen, die

de top omgeven. Weer verschijnt een Engel, die stimuleert:

“Treedt er binnen en wees niet doof voor het zingen”.

Maar Dante staat als vastgenageld. ”Leer geloven”, zegt

Vergilius. ”Het is deze muur, die U nog van Beatrice scheidt”.

Een aansporing, die voldoende is om door het eeuwige

vuur van het Goddelijk Licht te gaan, waarbij ze geleid wor-

den door een stem, die van de andere kant zingt. Door deze

vuurdoop gelouterd, wordt het Dante gegeven het Aardse

Paradijs op de top van de Louteringsberg te betreden. Wanneer

in dit Aardse Paradijs Vergilius plotseling verdwenen is, staat

Dante voor de diepst ingrijpende beproeving.

Maar hij Vergilius was reeds verdwenen. Vergilius mijn

allerliefst vader, Vergilius, aan wie ik mijn heil betrouwde.

Vergilius, de denker, blijft achter.

Dan neemt Beatrice de leiding over. Beatrice, de vroegere ge-

liefde uit zijn jeugd, symbool van de Goddelijke Wijsheid, weg-

bereidster naar het Allerhoogste, komende uit de geestelijke

wereld, zij heft het geheel op uit de beperkte sfeer der moraal

naar de hogere sferen der religie, zij bewerkstelligt de volledige

drempeloverschrijding naar de hogere werelden. Dit is de trans-

formatie van lagere naar hogere kennis. Vanaf dat moment gaat

de exoterische benadering over in een esoterische.
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Na Dantes doop door onderdompeling in de Lethe, een der

twee rivieren die in het aards paradijs ontspringt, wordt hij

naar de andere oever getrokken, waar Dante aan de nimfen

wordt overgegeven.

Aan het einde van de Purgatorio schrijft Dante:

Ik was gelouterd en klaar om op te stijgen naar de sterren

Paradiso
Dantes weg door de planetensferen van het paradijs. De eerste

canto zegt:

De glorie van Hem, die het Al beweegt, doordringt geheel ’t

heelal en weerstraalt daarin

in het ene deel meer, in het andere minder. In de hemel, die

het meest van Zijn Licht

ontvangt, ben ik geweest; en ik zag dingen, die wie neerdaalt

van daarboven noch weet,

noch vermag te herzeggen.

O lezer – wie door genade dit zelf nog eens hoopt te ervaren –

neem genoegen met dit

beeld - want hoe iemand boven zijn mens-zijn uitstijgt, is

immers onmogelijk in woorden

weer te geven.

Terwijl de zon opgaat, stijgt Dante, omhooggetrokken door de

ogen van Beatrice, vanuit het aards paradijs naar de top van de

Louteringsberg op, naar de sferen van Maan, Mercurius en

Venus, waardoor zijn schouwend bewustzijn lichter en ruimer

wordt en hij zijn diepste Zelf nadert. Prachtig laat hij dit uitko-

men in de gestalten, die hij in deze sfeer ontmoet. Hier geen

grove stemmen en schimmen zoals in de Hel, ook geen schu-

we, milde kudde van zielen, zoals in Purgatorio, maar pure

lichtwezens. “Overeenkomstig met de eigen hemel, die ze in

zich dragen”, wordt in de 3e canto gezegd.

Ze bewegen zich actief in de Hemelse Liefde en leren, dat

alleen liefde in staat is “deze andere, de Goddelijke Liefde “ te

verstaan. Evenredig aan de liefde die in hen is, wordt het gees-

telijk Licht opgewekt. Zevende canto:

En alles wat de mens van de geestelijke wereld niet begrijpt,

blijft verborgen tot ons

vernuft gerijpt is in de vlammen der liefde.

In zijn gang door de bovenzinnelijke wereld van het Paradijs,

krijgt Dante steeds weer de opdracht om zijn ervaringen aan

de mensheid door te geven.

Beatrice heeft de ogen gevestigd op de eeuwig bewegende

cirkels van het Goddelijke Licht. Door háár kracht is hij in

staat eveneens iets daarvan in zijn eigen innerlijk te voelen en

zich in een flits, als een doorbraak, goddelijk onsterfelijk te

weten. Heel subtiel is Beatrices uitleg over de orde en harmo-

nie van de Schepping en hoe alles in het heelal niet alleen van

God uitgaat, maar ook naar Hem terugkeert en hoe de Godde-

lijke kracht het hele Heelal doordringt.

In de Zonnesfeer – het Rijk van de Wijsheid – klinkt op-

nieuw in de 10e canto.

Al wat door de ruimte wentelt, is door de Eeuwige met zo’n

orde en pracht gemaakt, dat

wie dit aanschouwt, vol vreugde moet zijn. Nooit was sterfelijk

hart zo machtig geroerd, zo

vurig bereid met heel zijn wil zich tot God over te geven.

In de sfeer van de planeet Mars verschijnt de Christus aan

Dante. Vanuit de marssfeer ‘het hartcentrum van de kosmos’,

schenkt de Christus de mensen vrede. Een vrede, die niets te

maken heeft met strijdloze rust. De Goddelijke harmonie kan

alleen bereikt worden door een voortdurende strijd, waarin de

krachten van het Licht en van de Geest de krachten van de

duisternis op steeds hogere niveaus zullen overwinnen.

Als Dante ook de sfeer van Jupiter, de sfeer der rechtvaardi-

gen doordacht en doorleefd heeft, is zijn inzicht zo diep gegroeid,

dat hij in het bereik komt van de hoogste hemelsferen, het diepste

in hemzelf. Voelbaar is de stilte in deze laatste planetensfeer. Het

gezang van de hemelse Lichten zwijgt, want zwijgen, stil-zijn,

naar binnen luisteren, zijn de kwaliteiten van Saturnus.

Een gouden Jacobsladder maakt het de schouwende licht-

wezens in die stilte mogelijk door concentratie en meditatie

op te stijgen naar het hoogste Zijn – terug te keren en weer op

te stijgen – tot al het onvolkomene zijn vol-einding zal bele-

ven.

Ook Dante gaat met Beatrice langs deze ladder (canto 22)

en ziet op aanraden van Beatrice van daar uit nog één keer te-

rug op wat hij allemaal doorlopen heeft. In het heldere licht

ziet hij de aarde en de andere planeten en hij glimlacht om de

kleinheid ervan in de grote kosmische samenhang. Hoe dwaas

is de mens, die het stoffelijke bezit op aarde zo ernstig neemt,

terwijl de kosmische wereld hem zoveel meer te bieden heeft.

In dit hogere bewustzijn, in de uiterste sferen “die der vas-

te sterren”, wordt hij rijp voor de zuivere aanschouwing van

Het Grote Licht

Wat hij toen ervoer, is – zoals hij schrijft: “nog niet voor

een duizendste deel te zeggen”. Het is onzegbaar. Mag van

deze ervaring, als ik die opgeschreven heb, iets overspringen,

hoopt Dante.

Voor de uiterste sfeer, het Empyreum‘, de in liefde tot

God teruggekeerde Schepping’ mist Dante eigenlijk nog het

gezicht, maar door een plotselinge lichtstraal stijgt hij boven

zijn vermogens uit in een bovenkosmisch Licht-bewustzijn.

Zijn blik krijgt de kracht, die ontleend is aan het Licht zelf –
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Gnosis en psychologie van het Hindoeïsme [1]

Robert H. Swami Persaud

Gnosis en psychologie zijn begrippen die met elkaar een zekere

verwantschap hebben. Gnosis wil met het hart spreken en psy-

chologie met het hoofd, maar om de respectievelijke essenties

verstaanbaar te kunnen maken, hebben beide een transcenden-

tie nodig: de gnostische waarheid giet je in woorden van het

hoofd en de psychologische waarheid kleedt je in gevoelens van

het hart. In die situatie kun je een bijzondere eenheid ontdekken

en kun je de waardevolle vruchten plukken van zowel de psy-

chologische als gnostische wijsheden van een cultuur.

Het hindoeïsme is bij uitstek een voorbeeld van zo’n cultuur,

hoewel we niet van ‘het’ hindoeïsme kunnen spreken, daar is

het te pluriform voor. Niettemin zullen we hier schetsmatig en

met enige voorzichtigheid zowel haar gnostische als psycholo-

gische waarden aan een nader onderzoek onderwerpen.

Lichtbewustzijn
Als je de psychologie van het hindoeïsme bekijkt, ontdek je

verschillende lagen of dimensies die zowel van sociale, cultu-

rele als spirituele aard zijn. Psychologie of zielskennis is im-

mers niet alleen een wetenschap van de psuché (ziel), maar

ook van het menselijk gedrag, dat grotendeels beïnvloed wordt

door de lagen zoals boven aangegeven. De buitenste lagen van

haar psychologie zijn voor Westerlingen nauwelijks tot niet

toepasbaar; ze zijn cultureel gebonden en kennen een sterke

samenhang met het sociale leven in India. De wijze waarop

men met elkaar omgaat, eetgewoonten, opvoeding en onder-

wijs zijn allemaal aspecten die voortkomen uit de psychologie

van de verschillende Vedische stelsels, die van toepassing zijn

op de gemiddelde Indiër; weliswaar is er een toenemend aantal

Westerlingen dat krampachtig deze Indiase gedragsgewoonten

tracht over te nemen, maar zij kunnen dan vroeg of laat in con-

flict komen met hun eigen psychologische dimensies. Maar

om te weten te komen hoe die dimensies er uitzien, is het goed

om de samkhya, het eigenlijke, gnostische stelsel van het hin-

doeïsme, eens nader te bekijken.

In haar filosofie spreekt deze van de Buddhi, een begrip dat

meestal vertaald wordt met ‘intelligentie’ of ‘begrip’, hoewel

het woord ‘lichtbewustzijn’ meer recht doet aan haar bedoe-

ling. De Buddhi wordt ook wel de ‘sluier van de ziel’ ge-

noemd, omdat ze als het ware de laatste grens vormt tussen

ons denken en ons zielenbewustzijn, een bewustzijn dat be-

paald niet tot de dagelijkse praktijk behoort. Ook wijst zij ons

op de purusha, een eeuwig beginsel of onbeweeglijk Albe-

wustzijn, welke het menselijke denken volkomen transcen-

deert. Om die reden blijft deze ontoegankelijk, maar dankzij

de Buddhi zou de mens toch in staat zijn een glimp van de pu-

rusha op te vangen. Onder het buddhisch bewustzijn wordt dan

ook een overstijgend, intuïtief bewustzijn verstaan, een be-

wustzijn van helder waarnemen.

Maar laten we eens kijken naar de geest van de samkhya.

Zij is dualistisch in haar beeld van de kosmos: tegenover de

purusha staat de prakriti, de eeuwige stofnatuur, die perma-

nent in verandering is. Alles wat wij waarnemen is natuur, ook

ons denken is uit natuurlijke elementen opgebouwd. De conse-

quentie van deze houding is, dat zelfs de meest verheven

openbaring of spirituele ervaring of desnoods een ‘goddelijk’

visi- oen door de samkhya wordt uitgelegd als behorende tot

de stofnatuur, weliswaar in haar meest subtiele dimensies,

maar toch van de stofnatuur. De samkhya en de yoga delen het

uitgangspunt, dat aan de wortel van het menselijke lijden de

zinsbegoocheling ligt, de illusie dat ons zintuiglijke ervaren en

psychische leven aspecten zijn van het Zelf. Vandaar dat de

mens, wil hij zich van deze illusie bevrijden, onderscheid moet

kunnen maken tussen prakriti en purusha. Zolang de mens

eigenschappen (guna’s) aan de geest (purusha) toeschrijft,

blijft hij dwalen in deze maya, omdat eigenschappen toebeho-

ren aan de psyche en het mentale leven, de prakriti.

Concreet pad
Voor de samkhya is er geen andere weg dan de weg der ken-

nis, om aan deze verwarring te ontkomen. Iedere methode of

oefening, gebed of gekunsteld gedrag kan eraan bijdragen tot

een juiste levenswandel te komen, maar blijft de kennis achter-

wege, dan zijn het eerder bindende factoren, die de mens in

zijn illusie houden. “De geest is de roerloze toeschouwer, de

onpartijdige getuige”, zegt Isvara Krsna in zijn Samkhya Kari-

ka, vers 19. Zij kent geen eigenschappen en geen verlangens,

omdat deze alle tijdelijk zijn en dus niet geassocieerd kunnen

worden met de eeuwigheid. Goed, purusha behoort dan tot het

geestelijke, en prakriti tot het stoffelijke rijk, maar is er wel

een binding tussen die twee, ondanks hun volstrekte schei-

ding? Want de purusha is dan wel zuiver en eeuwig, volmaakt

en onaantastbaar, maar toch is ze gebonden aan het verschijn-

sel mens, die sterfelijk is en lijdt. Hoe is dat zo gekomen? Wat

heeft de purusha als eeuwige zaligheid vastgekluisterd aan de

tragiek van de stoffelijke wereld? Het zijn vragen die – net zo-

als de Boeddha dat deed – met zwijgen beantwoord moeten

worden. Ieder antwoord zou immers te maken hebben met een

transcendente werkelijkheid die voor de mens niet te vatten is,

en hoe meer hij zich overgeeft aan speculatie, hoe meer kost-

bare tijd hij verliest, die hij beter had kunnen gebruiken om

zijn bevrijding te bewerkstelligen. Wij hebben begrepen dat de

yoga een concreet pad naar die bevrijding aanwijst; het pad

van de samkhya is echter minder concreet, reden waarom

Patanjali de yoga systematiseerde, om de zoeker iets concreets

te kunnen aanbieden. Staan wij dan voor twee paden: die van

de yoga met haar god Isvara en strenge discipline, en die van

de samkhya, zonder aanwijsbare god, maar wel met een diep-

zinnige filosofie? Of zou er nog een derde pad zijn, dat de

schoonheid van de yoga en het mysterie van de samkhya met

elkaar verenigt? Waar je niet met je denken jezelf een discipli-

ne van versterving en starre dogmatiek oplegt, maar waar je

met je hart een discipel van liefde en toewijding kunt worden?

Het is dezelfde vraag die Arjoena stelde aan Krishna in het 12e

hoofdstuk van de Bhagavad Gita:
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tussen de rietkragen van onze sloten glinstert. En wat plaats-

grijpt onder de aarde, geschiedt parallel daaraan in de mense-

lijke ziel, want wat beneden is, is gelijk aan wat boven is en

wat boven is, is gelijk aan wat beneden is.

Deze oude waarheid vond bevestiging in de bevindingen

van de moderne natuurwetenschappers. Elke cel weerspiegelt

immers de kosmos. Alles wat bestaat, dus ook de mens, is een

holografisch wonder. Pasen duidt een kosmische gebeurtenis

aan, die zich gelijktijdig in kosmos en mens voltrekt. Welis-

waar onopgemerkt en onbewust, maar toch met zoveel ener-

gie, dat elk mens er de dieptewerking van ondergaat.

Geheel overeenkomstig het gebruik van hun tijd zagen de

auteurs van het Nieuwe Testament kans om deze onbewuste

processen te visualiseren in een beeldverhaal. Wij kunnen het

lezen als een gelijkenis voor wat er in de onbewuste diepten

van ons wezen plaats heeft. Maar de mens, als kosmisch we-

zen, zal zonder enige uitleg kunnen begrijpen dat een opstan-

ding uit de dood berust op de onverwoestbare wetten van het

universum, die door geen enkel menselijk ingrijpen kunnen

worden gedwarsboomd.

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

Kerk en als eerstaanwezend werkzaam in de kerkgemeente Raalte.

Tot 1991 combineerde hij het priesterschap met zijn beroep als

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

verse boeken op het vlak van spiritualiteit.

* * *
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk:

� is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de

wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

� verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit

theosofie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in

het licht van de voortgaande spirituele ontwikkeling van

de mens;

� beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch, evenmin

stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde tot

lidmaatschap;

� bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;

� richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is

welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige

Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht

lidmaatschap of geloof;

� laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en

geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de

overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei

van de mens niet mogelijk is;

� is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het

begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,

waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk

aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen

celibaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder

persoonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar

levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-

weten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-

naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,

alsook op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben

of daarom vragen.

*

Adressen

Regionaris Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

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

Vicaris-generaal

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

Centraal Kerkbestuur

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

Clericale Synode

Secr.: Bever 3, 1273 GZ Huizen.

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

Adressen kerkgemeenten in Nederland

Amersfoort

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

Secr.: Horstpad 9, 3871 JN Hoevelaken.

Amsterdam

St. Gabriëlskerk, Deurloostraat 17.

Secr.: Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere.

Arnhem

Kerk van Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen,

Cattepoelseweg/Wagnerlaan.

Secr.: Vogelzang 16, 6662 VW Elst.

Den Haag

St. Albaanskerk, Rietzangerlaan 2a.

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

Haarlem

St. Raphaëlskerk, Popellaan 1, Bloemendaal.

Secr.: Gasthuislaan 112, 2013 TD Haarlem.

Naarden

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

Secr.: Schaepmanlaan 6, 4102 BX Culemborg.

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.

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

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.

Secr.: Jan Steenstraat 25, 3117 TB Schiedam.

Utrecht

St. Maartenskapel, Herenstraat 27.

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

Zwolle

St. Michaëlskerk, Enkstraat 44.

waardoor hij ‘het geheel met geestelijke ogen kan omvatten’.

In deze sfeer, die overal en nergens is, ruimteloos, tijdloos,

eeuwig, aanschouwt hij de weerkaatsing van dit meest pure

Licht, de sneeuwwitte Hemelroos, waarin alle planetensferen

geborgen zijn. Dit is het waarachtige Rijk van Licht, Liefde en

Vrede, waaraan iedereen door de engelen geactiveerd deel-

neemt. Hier neemt Beatrice haar ‘bestemde’ plaats weer in,

omdat haar opdracht vervuld is. Dantes ziel is bevrijd, helder

en klaar. Door het Eeuwig Vrouwelijke, dat in haar wezen be-

sloten lag, is Dante omhooggetrokken. (Denken we ook aan

het slotkoor uit Goethes Faust: “Das Unbeschreibliche, das

ewig Weibliche zieht uns hinan”).

Aan het einde van zijn moeitevolle weg – verlost – gehei-

ligd – geheeld- zal Dante het Hoogste Schouwen mogen berei-

ken. De Visio Dei.

In deze laatste ogenblikken is het niet meer Beatrice die

Dante begeleidt, maar Bernard van Clairvaux, de esoterische

middeleeuwse leraar. Hij voert Dantes blik tot aan de bovenste

rand van de hemelroos, waar Maria door talrijke engelen om-

geven, troont in een grote, stralende blijheid. In het 32e canto

klinkt: “Dat al wat ik van tevoren gezien had, mij niet in zó

grote bewondering had geboeid.”

In aanbiddende beschouwing blijft Dantes aandacht gericht op

haar beeld – op de reine, gelouterde oerziel. Driemaal laat Ber-

nard van Clairvaux Dante naar dit zuivere beeld kijken en zegt

dan:

De tijd gaat voorbij voor Uw visioen – laten wij nu de ogen

richten op de Oergrond

van het Al – opdat gij naar Hem opziende door mag dringen in

Zijn Licht (32e canto).

Hoe groot is het heilige gebed dat Bernard – gesteund door de

liefde van alle zaligen in de Hemelroos – uitspreekt, om Dante

de hoogste openbaring deelachtig te doen worden.

In de kortstondigheid van een bliksemstraal is het Dante

vergund het Goddelijke Gelaat in de geweldige Lichtopenba-

ring van de Heilige Drievuldigheid te aanschouwen – de bui-

ten ruimte en tijd gelegen Grondeloze Oergrond van het Zijn.

En als daarna het visioen vervaagt, blijft de werking van dit

onuitsprekelijke ogenblik, waarin hij één was met de Aller-

hoogste. Het geeft hem de volkomen innerlijke zekerheid van

de grote Liefde… (het laatste canto van Paradiso).

De grote Liefde, die de wereld door het Heelal verspreidt als

losse bladen in harmonie

met elkaar tot één machtig boekdeel verbindt. De Liefde-

kracht, die het Al, de zon en de sterren beweegt.

Vanaf dit hoogst beleefde moment blijft in zijn verlangen - in

zijn wil en zijn denken – verstild, verhoogd – de verbonden-

heid met de Onzienlijke en Diens liefdekracht.

En dat geeft hem de kracht zijn goddelijke gedicht te

schrijven en door te geven als grandioos voorbeeld van zijn in-

nerlijke ontwikkelingsgang – waarin de geestelijke wereld

hem steeds vertrouwder werd: als een lichtbron – als realiteit –

als basis – als bestaansgrond van het leven hier op aarde – als

genezing – als heling van de aardse mens.

Dantes innerlijke reis, zijn inwijdingsweg, die in zijn donk-

ere woud begon en door zijn hel ging, door zijn louterings-

berg, door zijn paradijs, geleid door zijn gidsen en hemelse bo-

den… kan een spiegel zijn voor onze innerlijke reis, voor onze

gang door onze hel, loutering en paradijs, voor onze opgang

tot het Allerhoogste.

*

Geraadpleegde vertalingen en commentaren:
Frederica Bremer, vertaald in de vorm van poëzie.

Frans van Doorn, vertaling in proza.

Margaretha Lochbrunner, studie over Dante..

Gravures van Gustave Doré

Anneke de Bruijn (Almelo, 1922). Na de middelbare school en sec-

retaresseopleiding is zij vele jaren als directiesecretaresse werkzaam

geweest. Zij was actief bij de padvinderij als Akela en hoofdleidster.

Via haar man leerde zij de Vrij-Katholieke Kerk kennen, waarvan zij nu

58 jaar lid is. Sinds l978 is zij lid van de Orde Vita Feminea Textura. Dit

artikel is als werkstuk voor de Orde gemaakt en in diverse loges in het

land gepresenteerd.

* * *
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De mens in Gods hand – Carl Milles (Zweden)

Foto: Nelly Schouw-Zaat



Inwijding, slapen, sterven en opstanding

+ Frank den Outer

In het middelste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes (11:

32-46) treffen we de beschrijving aan van de opwekking van

Lazarus. In een dorp bij Jeruzalem, Bethanië, woonden twee

zussen en hun broer: Maria, Martha en Lazarus. Waarschijnlijk

logeerde Jezus dikwijls bij hen; de drie behoorden tot de intieme

kring van zijn leerlingen. Lazarus wordt op een dag ziek, kenne-

lijk zo ernstig, dat zijn beide zussen een ijlbode naar Jezus zen-

den met de bede zo gauw mogelijk te komen. Hij immers,

weten en vertrouwen zij, is in staat om Lazarus te genezen.

Maar als de bode bij Jezus gekomen is en zijn bericht heeft

afgegeven, wacht hij – Jezus – nog twee dagen, voordat hij op

weg gaat naar Bethanië. Die twee dagen lijken fataal, want

Lazarus is al begraven als Jezus eindelijk aankomt. Beide zus-

sen verwijten hem dat sterk: ‘Als je hier was geweest, dan zou

onze broer nog in leven zijn’.

Samen met de zussen gaat Jezus naar het graf, een holte in

een rots; hij laat de grafsteen weghalen en roept dan: ‘Lazarus,

kom naar buiten’. Op die woorden komt hij, in graflinnen ge-

huld, naar buiten. Deze episode wordt daarom ‘de opwekking

van Lazarus’ genoemd.

Is dat wel juist aangeduid? Betreft het hier wel een opwek-

king uit de doden? Het komt alléén voor in het Evangelie van

Johannes, niet in de drie andere Evangeliën, en dat terwijl het

toch het grootste wonder betreft dat Jezus verrichtte? Waarom

zwijgen dan die andere evangelisten hierover? Kan het zijn, dat

de geheime, verborgen betekenis van wat Lazarus overkwam

wel bij Johannes ‘past’ en niet bij die andere evangelisten? Zijn

Evangelie wordt wel als het meest spirituele of esoterische

Evangelie beschouwd. Vroeg al, bij Clemens van Alexandrië en

Origenes, in de 1e en 2e eeuw, is er sprake van ‘het geestelijke

Evangelie: het kernstuk, het hoogtepunt, het heilige der heiligen

van het NT’. Johannes zelf zou een ingewijde kunnen zijn ge-

weest, ingewijd in de mysteriën, waarin wordt teruggegrepen op

de mysteriescholen en – religies van de oudheid. Als we ons

voor deze gedachte openstellen, dan kunnen we aanwijzingen te

over vinden in dit verhaal over Lazarus. Allereerst: het wordt

geplaatst rond Bethanië en deze plaatsnaam betekent ‘huis van

de vijgen’ of ‘vijgenboom’, en dat is een symbool van inwij-

ding, en mysteriescholen hebben te maken met inwijdingen.

Dan, lettend op het verhaal zelf. Het is zeer merkwaardig:

als de bode bij Jezus komt met zijn noodkreet over de ernst

van de ziekte van Lazarus, zegt hij tegen zijn discipelen:

‘Deze zieke is niet ten dode, maar tot ere God, opdat de Zoon

van God er door verheerlijkt worde’. Zou Jezus, de Zoon van

God, echt zó op zichzelf betrokken zijn, zó egoïstisch? Er is

echter een andere mogelijke vertaling: ‘Deze zieke is niet ten

dode, maar ter openbaring Gods, opdat de Godszoon erdoor

tot verschijning komt’. Met andere woorden, de Godszoon is

niet Jezus, maar de Geest, de hoogste wezenheid van Lazarus,

zijn hoger Zelf zo u wilt, de goddelijke kern, die in ieder mens

verborgen ligt. Dus: de ziekte van Lazarus is geen dodelijke

ziekte, maar zal ertoe leiden, dat het hogere Zelf in hem aan

het licht zal komen.

In de mysteriescholen – zoals gezegd – is sprake van inwijdin-

gen. Bij één van die inwijdingen, de één na laatste, komt dit

hogere Zelf aan het licht, na een drie dagen durende periode

van schijndood; het treedt uit het lichaam en komt tot uiting in

de ijlere of geestelijke lichamen van de neofiet. Dus gaat het

hier dan inderdaad om een (hogere) inwijding van Lazarus?

Immers, is het niet heel merkwaardig, dat Jezus na het bericht

over de ‘dodelijk’ zieke nog twee dagen wachtte?: ‘Toen Jezus

dan hoorde, dat Lazarus ziek was, bleef hij daarop nog twee

dagen ter plaatse waar hij was’.

Wie zal, wanneer hij dringend wordt gevraagd te komen

naar een ernstig zieke, niet meteen gaan? Johannes vertelt:

’Toen Jezus dan aankwam, bevond Hij dat Lazarus al vier

dagen in het graf lag’. Jezus zorgt er dus voor precies op tijd

aan te komen, dit is na drie volle dagen in die toestand van

schijndood. Kwam hij later, dan zou dat mogelijk de werkelij-

ke dood betekenen, en eerder zou een onherstelbare ingreep in

het inwijdingsproces tot gevolg hebben.

Als de grafsteen is weggerold, zegt Jezus: ‘Lazarus, kom

naar buiten’. Of: ‘kom uit’ in de oude, 17e eeuwse Statenverta-

ling. Dit is een eeuwenoude roep, waarmee de myste uit zijn

inwijdingsdood wordt teruggeroepen door de hiërofant.

Ook het vervolg past goed in het mogelijke inwijdingsver-

haal van Lazarus. Zoals gezegd, beide zussen verwijten Jezus

als hij eindelijk naar Bethanië is gekomen, dat hij te laat is:

‘Als je hier geweest was, zou onze broer nog in leven zijn’.

Maar dan antwoordt Jezus heel opmerkelijk, en schijnbaar niet

ter zake: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij ge-

looft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft

en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven’.

Letterlijk opgevat kloppen deze woorden niet. Want ook

wie in Jezus gelooft, sterft natuurlijk, net als ieder ander. En

ook een dode, een gestorvene, wordt niet weer levend door ge-

loof in Jezus. Zou daarom de betekenis niet eerder zijn: ‘In

wie de Christus, de Gods zoon (of Gods dochter!) geboren

wordt, díe kan niet sterven’?

Immers diens lichaam kan wél sterven, maar zijn eigenlijke

Ik, de goddelijke kern – die aan het licht gekomen is – die kan

níet sterven en leeft in eeuwigheid. In Lazarus was zijn oude ik,

zijn ego, gestorven, maar was de Geest ontwaakt. Lazarus is een

Christusdrager geworden; in hem is de Christus geboren.

Ten slotte nog een merkwaardige zinsnede uit het Johannes

Evangelie in dit centrale 11e hoofdstuk:

Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn medediscipelen:

‘Laten wij ook gaan om met Hem te sterven’ (vs 16). Meestal

wordt ‘Hem’ met een hoofdletter weergegeven (in de Willibrord-

vertaling van 1995 nog) om aan te geven dat het

Jezus betreft (en niet Lazarus). Maar is het niet veel betekenisvol-

ler en juister weer te geven met ‘hem’ (zoals in de Nieuwe

Bijbelvertaling 2004 – hoewel daarin nergens sprake meer is van

‘Hij’ en wel van ‘hij’). Dus het gaat hier om Lazarus. Anders

weergegeven, of liever omschreven: ‘Laten wij met Jezus mee-

gaan, om, net als Lazarus, de inwijdingsdood te ondergaan’.
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Ontwaakt, gij die slaapt!

Johan Pameijer

Langzaam smelt de winter weg onder de toenemende kracht

van de lentezon. De krokussen tillen hun kopjes uit de aarde

en de jonge tulpjes strekken zich ontwakend uit. De eerste in-

secten leven op uit hun winterdomein en vliegen zoemend de

wijde wereld in. Zo is het altijd geweest en zo zal het over dui-

zend jaren nog zijn. De eeuwige cyclus van de natuur herhaalt

zich onophoudelijk. Iets van oneindigheid ligt besloten in de

zichtbare reïncarnatie van wat in de herfst schijnbaar stierf.

De echo van het Stille Nacht sterft langzaam weg en maakt

geleidelijk aan plaats voor de paastijd. Maar vraag honderd

mensen naar de betekenis van Pasen en zeventig zullen het

antwoord schuldig blijven. Onze mentaliteit van hebzucht en

actie heeft ons blind gemaakt voor het mysterie. De komst van

de lente is een vanzelfsprekendheid, waar niet over wordt na-

gedacht. Wie raakt nog opgewonden bij de gedachte aan de

geweldige natuurkrachten die de lente mogelijk maken? Wie

gelooft nog in de processen die naar de opstanding leiden?

Zolang de mens gast is op deze planeet, maakte het mysterie

van de lente diepe emoties in hem los. Zich uitrekkend ontwaakte

hij uit zijn winterslaap en reikte naar Vader Zon, die hij als een

god vereerde. In de gretig om zich heen grijpende vegetatie her-

kende hij de eeuwig jeugdige godin, die hij onder verschillende

namen vereerde. Gaia, moeder Aarde, wekte diepe liefdesgevoe-

lens op. De vlinders in de buik speelden op als reactie op het los-

brekende mysterie van de eeuwige liefde. Het Paasfeest is nog

altijd de bekroning van deze wonderlijke ervaring.

De christelijke mythe van de uit de dood herrezen Heer wor-

telt in oeroude godenverhalen. Elk voorjaar liep het Soemeri-

sche volk uit om de opstanding van hun hemelgod Mardoek

mee te beleven. De god verbleef in een onderaardse kerker.

Gedwee liet de vorst van het land zich als zondebok bekogelen

met de slechtheid van de mensen. Hij offerde zich aan de god,

die daarna uit zijn graf zou komen om in triomf te worden

rondgedragen door de stad, luid toegejuicht door tienduizenden

toeschouwers. Door zijn verschijning konden zij zondevrij aan

het nieuwe jaar beginnen. Tweeduizend jaar voor het begin van

onze jaartelling vereerden zij de oude Mardoek, omdat hij ge-

storven was voor hun zonden en herrezen was uit het graf.

Altijd voelden mensen overal ter wereld de behoefte om te

visualiseren wat diep in het hart van de natuur onder ernstig

stilzwijgen elk jaar opnieuw plaatsgrijpt: de opstanding. Elk

volk en elke stam, had zijn opstandingsgod, die omgeven met

ingrijpende rituelen stierf en uit de dood terugkeerde in het le-

ven. Ze zagen hun goden als de verlossers. Een van mijn favo-

riete auteurs, Erich Zehren, noemt in zijn boek “De gekruisig-

de god” een hele reeks godheden die aan deze beschrijving be-

antwoorden. De Thracisch-Griekse Dyonisos, de wijngod, de

Syrische Adonis, de Heer, wiens naam sterk verwant is aan het

Hebreeuwse Adonai, “Mijn Heer”, maar tevens de Phoenische

Esmun, de Grieks-Romeinse Asklepius, Herakles van Tyrus,

de Soemerische Tammoez, de herder, de Phrygische Attis en

niet te vergeten de charmante Isjtar, wier naam doorklinkt in

de Engelse naam voor Pasen “Easter”, om van het Duitse

Ostern nog maar niet te reppen.

Onze eeuw gaat gebukt onder de verregaande arrogantie

deze oude religieuze gebruiken als heidendom en bijgeloof af

te doen. Waren al die miljoenen godenvereerders uit de oud-

heid dan achterlijk of verblind door de waan van volksgekte?

Hun dagelijkse leven was gekoppeld aan natuurlijke proces-

sen. Als de zon onderging kropen ze in bed en zodra de zonne-

god zijn eerste lichtstraal over het slapende landschap goot,

wierpen zij het dek van zich af en begonnen aan de arbeid. Ze

voedden zich met wat het land opleverde, en niets overtolligs

leidde hun aandacht af. Hun dagen verliepen in een gezapig

tempo, met veel ruimte voor de goden, die hen bij elke stap

vergezelden. Ongeveer zoals de Emmausgangers met Jezus

opliepen, zonder te beseffen wie hij was, verkeerden zij met

hun godheden. Die maakten deel uit van het dagelijks leven

dat vol zat met rituelen.

Ja, zullen wij zeggen, zij hadden toch niets anders te doen.

Maar dan maken we er ons een beetje te gemakkelijk van af.

Wie wel eens een paar weken onafgebroken in de natuur heeft

gebivakkeerd, begrijpt wat natuur in iemand teweeg brengt. Zo

iemand krijgt gevoel voor de geheimen van leven en dood.

Elke plant en elk dier heeft zijn eigen bedrijvigheid. Al die

levens volgen hun eigen lijntje en met elkaar spinnen ze het

netwerk van intens, geheimzinnig leven, niet onderbroken

door de in feite onzinnige bedrijvigheid boven is, waar mense-

lijke gemeenschappen zich aan schuldig maken. In de natuur

weerspiegelt zich de kosmos op de wijze, zoals door Hermes

Trismegistos in de eerste eeuwen van onze jaartelling zo gran-

dioos is verwoord in de Tabula smaragdina: “Het is waar! Het

is zeker! Het is de volle waarheid! Wat beneden is, is gelijk

aan wat en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, opdat de

wonderen van de Ene zich voltrekken.”

De magie van deze oude volken is hun verbondenheid met

de natuur. Zij maakten deel uit van de natuur en bespeurden de

natuurlijke processen in hun bloed. Dood en opstanding van hun

goden voltrok zich daadwerkelijk in hun ziel. De verandering

die het verschijnen van de Verlosser teweeg bracht, had de

waarachtige impact van een wedergeboorte. Geheel vernieuwd

begonnen deze volken aan een frisse jeugd, vol jong elan en een

diep vertrouwen in de rechtvaardigheid van de goden.

Deze verloren geestesgesteldheid ontberen wij. Losgescheurd

uit het natuurgebeuren en in beslag genomen door wedijver en

economisch gewin, zijn wij de betekenis van het paasfeest uit het

oog verloren. Daardoor brengen wij onze ziel ernstige schade toe.

Feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren voeden de ziel en ver-

binden ons innerlijk aan de natuurlijke processen.

De gang van Jezus naar het kruis is de oude processieweg

van de zondebok, en zijn graflegging herinnert aan de kille

winter, wanneer de natuur in haar schijndood slaapt. Zijn op-

standing uit het graf heeft niets tegennatuurlijks. In tegendeel,

niets komt meer overeen met wat er onder de aarde plaats

grijpt, als de sneeuw nog op de velden neerdwarrelt en het ijs
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versa voordoen. Het vacuüm slaat de holografische sporen van

alle deeltjes op, plus de sporen van alle sterren en spiraal-

nevels die ooit in alle universa zijn ontstaan, zodat zijn ener-

giedichtheid in toenemende mate de waarde nadert waarin

deze systemen ontstaan en evolueren.

Het A-veldeffect verschaft ons een logische verklaring voor

de fijnafstemming van de eigenschappen van ons universum.

Toen het werd geboren, waren noch de kosmische knal waaruit

het ontstond, noch het vacuüm waarin die gebeurtenis plaats-

vond, lukraak totstandgekomen. Ze werden, zoals gezegd, ge-

ïnformeerd door vorige universa, ongeveer zoals de genetische

code bij de conceptie van een zygoot wordt geïnformeerd door

de genetische code van de ouders. Dit is een heel wat plausibe-

ler verklaring voor de coherentie in ons universum dan iedere

verklaring die stoelt op lukrake selectie uit een astronomisch

aantal opzichzelfstaande universa, of uit een al even verbijste-

rend aantal afzonderlijke vacua in een en hetzelfde universum.

Net zoals materiedeeltjes worden gecorreleerd door het holo-

gram van alle deeltjes bij elkaar, worden moleculen en cellen

gecorreleerd door het hologram van een organisme. Planeten,

sterren en sterrenstelsels (spiraalnevels) worden gecorreleerd

door het hologram van het universum – en precies zo wordt dit

universum gecorreleerd met vroegere universa door het holo-

gram van het metaversum. Deze correlaties worden tot stand ge-

bracht door één enkel kosmisch veld: het informatie

registrerende en overdragende A-veld van het universum.

1. Met toestemming van Ankh-Hermes overgenomen.

* * *
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Zonsopgang - foto: Rudolf H. Smit

Betrekken we nu nog kort bovenstaande op Jezus’ dood aan

het kruis en zijn opstandig. We vinden hierover ook nog veel

later een aanwijzing in de aloude Geloofsbelijdenis (van Ni-

cea/Constantinopel): ’hij is ‘ten dérde dage verrezen (opge-

staan uit de dood)’, hoewel tussen vrijdagmiddag, de kruisi-

ging, en zondagmorgen – de opstanding – maar ánderhalve

dag verstrijkt.

Dit kan daarom wijzen op een inwijding van Jezus, en wel

op de hoogste inwijding die de mens kan ondergaan.

Die inwijding zal aan ieder van ons plaatsvinden, aan het

einde van onze weg op aarde, van onze weg door deze aardse

wereld, door de materie.

*) Eerder heeft pr. Johan Pameijer het gehad over ‘Opstanding en

levensloop van Lazarus’. De redactioneel wat aangepaste tekst is

uitgegeven in het kader van het VK Instituut voor Studie in 1998; en

samen met een tweetal andere onderwerpen (‘De Weduwen in de

Evangeliën’ en ‘De spijziging van de vijfduizend en vangst van de

honderddrieëndertig vissen’), onlangs heruitgegeven in het kader van

het VK Instituut voor Educatie (in maart 2005) onder ‘Exegese van

enkele Nieuwtestamentische bijbelgedeelten’.

Het is verhelderend om de veel uitgebreidere en vanuit een wat ander

perspectief gegeven verhandeling over Lazarus naast bovenstaande te

bestuderen.

* * *
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Van onze regionaris

+ Frank

Voor het eerst in onze Kerk

de diakenwijding van een vrouw
Ruim een maand geleden heeft in Zwolle de diakenwijding

plaatsgevonden van Wies Kuiper – in de 3e Nieuwsbrief van

het Centraal Kerkbestuur heeft u er al kennis van kunnen

nemen en daarvóór al via de bladen van de kerkgemeenten.

We wensen haar een gezegende levensperiode toe in Christus’

naam, ten dienste van de medemens.

Inmiddels is in de Zwolse Courant van 12 maart jl. Een

interview met haar geplaatst (zie elders op deze pagina). Het is

goed, dat hieraan ook buiten de eigen kring aandacht is

besteed; het betreft immers een wijding die van historische

betekenis is in de ontwikkeling van de VKK in Nederland. Zij

werd ook al door de Clericale Synode als eerste vrouwelijk

diaken welkom geheten.

Denemarken en onze Kerk
Per brief aan onze voorzittend bisshop heeft het grote meren-

deel van de Deense priesters laten weten een Clericale Syno-

de voor Denemarken te hebben gevormd “naar Nederlands

model”. Tezamen spreken zij zich hierin uit “in volle overtui-

ging bereid (te) zijn de Algemene Bisschoppelijke Synode on-

der voorzitterschap van mgr. Tom Degenenaars te erkennen en

tegelijkertijd mgr. Kai als hun regionaris. Zij spreken de hoop

uit, dat zij zich eens in eenheid kunnen verzoenen, om dan in

geest van Liefde het werk van Christus in samenwerking met

de ‘oude’ Algemeen Bisschoppelijke Synode uit te dragen. Bij

de nieuwe Clericale Synode voegt zich de vroegere regionaris

van Denemarken.

Inmiddels hebben ook de kerkleden, verbonden met deze

priesters, zich bereid verklaard, en heeft onze voorzittend bis-

schop het Deense verzoek gehonoreerd en is tot herbenoeming

overgegaan van de vroegere Deense regionaris. Hij is daarmee

lid van onze Algemene Bisschoppelijk Synode en de Kerkpro-

vincie Denemarken–Noorwegen–IJsland is toegetreden tot

onze ‘nieuwe’ Vrij-Katholieke Kerk.

Om praktische redenen zijn door mij onlangs in onze

Arnhemse kerk de lagere wijdingen gegeven aan een van de

Deense vrouwelijke altaardienaren. De mogelijk volgende

wijdingen zullen in de loop van de tijd in Denemarken zelf

worden gegeven.

Standpuntswijziging ten aanzien

van het kerkelijke ambt?
Dat vrouwen tot priester kunnen worden gewijd is sinds kort

in onze Kerk mogelijk – de eerste aanzet hiertoe is inmiddels

gegeven met de diakenwijding van een vrouw – wie kan dat

nu nog ontgaan zijn! Dat die mogelijkheid binnen de wereld-

wijde Rooms-Katholiek Kerk misschien ook, in de (verre) toe-

komst, wellicht zal kunnen bestaan – laten we het heel voor-

zichtig stellen – is af te leiden uit het volgende profiel van de

nieuwe bisschop van Rome – de paus. Het is weliswaar een

jaar of twintig geleden opgesteld, maar toch…, of juist dáárom

van groot belang. Het is opgesteld door ruim honderd RK-or-

ganisaties uit ruim vijfentwintig landen, waarin alle ‘gedroom-

de kerkvernieuwingen van de afgelopen eeuw’ zijn verpakt.

Citaat (met enkele door mij vet weergegeven woorden):

De nieuwe paus is iemand die:

� zowel kan luisteren als spreken;

� zonder ophouden gerechtigheid, gelijkheid, vrede en

geweldloosheid bevordert, ook in de Kerk;

� de academische vrijheid aanmoedigt voor theologen en

andere wetenschappers;

� gezonde diversiteit koestert in de Kerk;

� een werkelijke dialoog aangaat over theologie, moraal en

kerkbeleid en daarbij ieders geweten respecteert;

� de heroriëntatie op het priesterambt stimuleert en zo de

weg vrijmaakt voor de openstelling van het ambt voor

vrouwen, gehuwden en andersgeaarden, alsmede de

afschaffing van het verplichte celibaat;

� aftreedt op de leeftijd die voor alle bisschoppen is

vastgesteld: 75 jaar;

� eenvoudig is en gevoel voor humor heeft.

***

Onze eerste vrouwelijke diaken

Enkele gedeelten uit het interview met

Wies Kuiper door de Zwolse Courant:

“De eerste vrouw te zijn in een kerkelijk ambt vindt Wies Kuiper

voor zichzelf niet bijzonder, ‘maar het geeft wel een bijzon-

dere druk’. Ze had haar opleiding al voor 2000 afgerond,

het wachten was op de toestemming. Nu behoort de

Vrij-Katholieke Kerk tot de meer liberale geloofsgenoot-

schappen. Toch werd het kerkelijke ambt pas een jaar

gelden voor vrouwen opengesteld. ‘Dat is inderdaad

merkwaardig. Ook omdat onze kerk een sterke theo-

sofische achtergrond heeft, waarin man en vrouw volkomen

gelijkwaardig zijn’.

Van huis uit was Wies Kuiper rooms-katholiek, ze volgde

onderwijs aan een ‘nonnenschool’ in Nijmegen. ‘Ik ben mijn

hele leven religieus geweest, maar ik kon in de RKK niet

meer vinden wat ik zocht’. Op aanraden van een kennis

nam ze een kijkje bij de VKK in Zwolle. ‘Het was of ik thuis

kwam’. .. ‘De VKK ziet de liturgie als een weg om tot

verwerkelijking van innerlijke kennis (gnosis) te komen. De

liturgie geeft de mogelijkheid om in gefaseerde opbouw tot

het hoogtepunt te geraken; om in contact te komen met de

Allerhoogste, in en buiten jezelf. Dat lukt niet altijd, soms

blijft het steken….

Op het pad van kennisverwerving is de vrijheid eindeloos. Maar

het vrij-katholicisme is niet gemakkelijk. Je moet het

allemaal zelf doen. Je moet het bevechten. De vrijheid, dat

alles wat je denkt morgen anders kan zijn, is een groot

goed. Dat geeft geestelijke groeikansen’.”

* * *
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hologram van het milieu waarin organismen zijn ‘ingebed’

correleert alle organismen in dat milieu met elkaar, tot en met

zelfs de structuur van hun genoom. Langs die weg wordt de

variant van het genoom subtiel geïnformeerd, hetgeen de kans

vergroot dat het genoom – als er zich ingrijpende verandering-

en in het milieu voordoen – mutaties voortbrengt die levens-

vatbaar zijn in dat veranderende milieu.

Ditzelfde principe verklaart de verbazingwekkende snelle

evolutie van het leven in de oeroceanen van de toen nog jonge

aarde. Vastgesteld is dat de oudste gesteenten circa vier mil-

jard jaar geleden zijn ontstaan, terwijl de vroegste en reeds

zeer complexe levensvormen – blauwalgen en bacteriën –

ruim 3,5 jaar oud zijn. Het ontstaan van die levensvormen ver-

eist een gecoördineerde, complexe reeks reacties, waarbij het

missen van ook maar één enkele stap tot mislukking leidt. Het

is zeer onwaarschijnlijk dat een lukrake vermenging van de

‘moleculaire soep’ in de ondiepe oeroceanen binnen zo’n korte

tijdsspanne tot dit resultaat zou hebben geleid. De vermenging

van de moleculen op het oppervlak van de aarde in dat oertijd-

perk verliep echter allesbehalve lukraak: zij werd geleid door

de informatie die voorhanden was in de sporen van reeds eer-

der geëvolueerd leven! Kennelijk waren dit geen sporen van

aardse levensvormen, want we hebben het over het vroegste

begin van de biologische evolutie op aarde. Het moeten sporen

van leven op andere planeten zijn geweest.

Deze informatiebezaaiing van de aarde als het begin van de

evolutie van leven is volstrekt plausibel. Het nulpuntenergieveld

strekt zich uit tot in de allerverste uithoeken van het heelal en

draagt de torsiegolfsporen van deeltjes en systemen van deeltjes

van alle punten in ruimte en tijd. In alle uithoeken van de kos-

mos waar de hologrammen van het vacuüm in doordringen,

doen ze informatie op over de levensvormen die in dat deel van

de kosmos zijn geëvolueerd. Aangezien in ons Melkwegstelsel

de kans groot is dat er zich, eerder dan op aarde, op andere pla-

neten leven heeft ontwikkeld, moeten er al holografische sporen

van andere biosferen in het vacuüm aanwezig zijn geweest

voordat de eerste levensvormen op onze aarde ontstonden. Deze

sporen vielen in voldoende mate samen met de zich op de jonge

aarde ontwikkelende levensvormen om er een subtiele maar

doorslaggevende invloed op uit te oefenen. Zij leverden de sub-

tiele ‘stoot’ voor een versnelling van het proces van vallen en

opstaan van de evolutie. Hierdoor werd de kans vergroot dat de

turbulente vermenging in de moleculaire soep tot stabiele, zich-

zelf instandhoudende combinaties leidde. Het leven op aarde

werd ‘geïnformeerd’ door levensvormen elders in de kosmos,

net zoals levensvormen op aarde thans het leven op andere le-

ven dragende planeten informeert, ongeacht waar ze zich in dit

Melkwegstelsel of daarbuiten mogen bevinden.

Het A-veldeffect in de kosmos
Vacuümhologrammen zijn niet beperkt tot de dimensie van de

aardse biosfeer; er zijn ook hologrammen op grotere schaal,

namelijk van sterren en sterrenstelsels. Ze strekken zich uit door

het volledige ruimte-tijdcontinuüm van ons universum en corre-

leren spiraalnevels en andere macrostructuren. De torsiegolfspo-

ren van sterren en sterrenstelsels creëren het hologram van een

spiraalnevel, en de interfererende torsiegolven van een metaspi-

raalnevel (alle sterrenstelsels samen) creëren het hologram van

het universum. Het universumhologram conjugeert met dat van

de metaspiraalnevel; zo creëert dit meeromvattende hologram

coherentie onder de spiraalnevels – het correleert de paden van

hun evolutie. Hoewel dit A-veldeffect uiterst subtiel is, is het

wel degelijk werkzaam: we hebben gezien dat sterren en ster-

renstelsels zich overal in het universum coherent ontwikkelen,

in weerwil van afstanden die niet door licht- of andere signaal-

vormen die de moderne fysica kent zijn overbrugd.

Ook de fijnafstemming van de constanten in het universum

– de reden dat alle fundamentele parameters van het universum

zo verbluffend nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd dat com-

plexe systemen als wijzelf erin konden ontstaan – is een effect

van het A-veld. We weten al dat de oerknal verbluffend accuraat

was met betrekking tot zijn parameters, en dat de energiedicht-

heid van het vacuüm (de zogeheten kosmologische constante)

exact zo groot is dat de deeltjes die bij de oerknal werden ge-

schapen niet werden verstrooid, waardoor ze zich konden verd-

ichten tot spiraalnevels en sterren, plus talloze planeten waarop

leven kon ontstaan, althans, naar alle waarschijnlijkheid. In een

minder accuraat afgestemd universum zouden wij er niet zijn

om ons over deze nauwkeurigheid te verbazen. Zelfs al door een

minuscule afwijking (bijvoorbeeld een miljardste deel van de

waarde van een universele kracht als elektromagnetisme of gra-

vitatie, of ook maar een minuscuul surplus in de energiedicht-

heid van de ruimte) zou het universum niet in staat zijn geweest

juist díe omstandigheden voort te brengen waarin levende orga-

nismen kunnen ontstaan en evolueren.

De oerknaltheorie levert geen overtuigende verklaring voor

de fijnafstemming van de constanten: de heersende stroming in

de kosmologie kan slechts veronderstellen dat de pre-ruimte van

het universum lukraak was, met ‘toevallige’ fluctuaties in het

vacuüm. Het is echter uiterst onwaarschijnlijk dat toevallige

fluctuaties tot exact die fluctuatiepatronen kunnen hebben geleid

die vorm konden geven aan een zo accuraat afgestemd univer-

sum als het onze. De door de aanhangers van de snaartheorie

geopperde verklaring voor de fijnafstemming van de kosmolo-

gische constante is al even verbijsterend. Zo oppert Leonard

Susskind dat de energiedichtheid van het vacuüm van het ene

kosmossegment tot het andere verschilt. Er zouden zoveel plaat-

selijk verschillende vacua (vacuüms) zijn – wellicht zelfs in de

orde van grootte van 10500 – dat we er vrij zeker van kunnen

zijn dat we in die immense verscheidenheid op zijn minst één

vacuüm zullen aantreffen met exact de eigenschappen die wij

zoeken. Aangezien wij bestaan en ernaar kunnen zoeken, heb-

ben we het blijkbaar gevonden óók: het is ons specifieke ‘lokale

vacuüm’ – ons specifieke segment van de kosmos.

Er is echter een minder verbijsterende verklaring mogelijk.

De (oer-)knal die ons universum heeft gebaard én het vacuüm

waarin dat gebeurde, ontleenden hun informatie aan een eerder

universum, een vroegere cyclus van het metaversum. Of het

universum nu wel of niet eindig is in de ruimte, het blijft niet

beperkt tot één enkel universum (of universumcyclus). Het

kwantumvacuüm is in alle universa het fundamentele element.

De deeltjes waaruit de waarneembare elementen van het uni-

versum bestaan zijn uit het vacuüm ‘gesprongen’ en zullen aan

het eind van dat universum terugvallen in hetzelfde vacuüm.

Dit betekent dat het vacuüm er al vóór de geboorte van ons

universum was en dat het ongetwijfeld zal voortbestaan nadat

alle materie in ons universum is ‘verdampt’ en ons universum

als zodanig verdwijnt. In de loop van een wellicht oneindige

reeks universa wordt het vacuüm in toenemende mate afge-

stemd op de processen die zich in de op elkaar volgende uni-
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De toegang tot het Akasha-veld

Ervin Laszlo

Uit: Kosmische Visie. Wetenschap en het Akasha-veld.1

In het vorige nummer publiceerden wij het voorwoord van

Juriaan Kamp. In dit nummer aandacht voor een ander intrige-

rend hoofdstuk uit dit fascinerende boek.

Het inzicht breekt baan dat het universum – mét alle dingen

die het omvat – een optimaal geïntegreerd en coherent systeem

is, net als een levend organisme. De cruciale eigenschap ervan

is dat alle dingen erin informatie genereren die wordt opgesla-

gen en overgedragen aan al zijn andere bestanddelen. Deze ei-

genschap is in alle mogelijke opzichten fundamenteel.

Zij verheft een universum dat zich anders in den blinde een

weg zou zoeken van zijn ene evolutiestadium naar het andere,

tot een hecht systeem van wederkerige connecties dat voort-

bouwt op de door dat systeem al gegenereerde informatie.

Het nulpuntenergieveld van het vacuüm draagt zowel ener-

gie als informatie. Als informatiedragend veld is het in feite het

Akasha-veld. Dit A-veld neemt zijn gerechtvaardigde plaats in

onder de overige fundamentele velden in het universum, zoals

het G-veld (gravitatieveld), het EM-veld (elektromagnetische

veld) en de verschillende nucleaire en kwantumvelden.

Het A-veld is in alle domeinen van de natuur actief. Het

completeert de golffunctie van elementaire deeltjes door reke-

ning te houden met hun nonlokale correlatie met andere deel-

tjes; het is een essentieel element in het leven en de evolutie

van levende organismen; en het verklaart de mysteries rond

een verscheidenheid van Akasha-verschijnselen, waaronder te-

lepathie, zien op afstand, en de telesomatische invloeden die

ten grondslag liggen aan de effecten van mediteren en bidden,

en verscheidene vormen van alternatieve geneeskunde.

Effecten van het A-veld
Het A-veld informeert alle dingen met alle andere dingen. Wat

wij ervaren als het informerende effect van het A-veld, is de

respons van het vacuüm op de aanwezigheid van deeltjes en

op complexere dingen (de geïntegreerde gehelen van deeltjes,

atomen en moleculen, cellen en organismen, sterren en spi-

raalnevels). Dit effect is universeel, maar het is niet even in-

tens en evident in alle dingen. Universele informatie in de

natuur is niet hetzelfde als uniforme informatie.

De meest directe, intense en dus ook evidente informatie

wordt overgedragen tussen dingen die grote overeenstemming

met elkaar hebben: ‘isomorfe’ dingen die dezelfde basisvorm

hebben. Dit komt doordat informatie wordt overgedragen via

vacuümhologrammen – en in een hologram harmonieert elk

element met isomorfe elementen, elementen die ermee over-

eenkomen. Wetenschappers noemen deze harmonisatie ‘con-

jugatie’ (samenvalling): een holografisch patroon valt samen

met overeenkomstige patronen in ongeacht welk assortiment

van patronen, hoe uitgestrekt ook.

De praktijkervaring bevestigt dit. Als we het samenvallen-

de patroon als sleutel gebruiken, kunnen we elk afzonderlijk

patroon in het complexe golfpatroon van een hologram selec-

teren. We hoeven het gegeven golfpatroon slechts te insereren

in de overvloed van patronen in het hologram, want het hecht

zich meteen aan het patroon (of de patronen) waarmee het sa-

menvalt. Dit is hetzelfde wat er gebeurt als we uit de miljoe-

nen en nog eens miljoenen websites op het Internet de website

selecteren die we nodig hebben. We brengen de code van die

website in – de URL van de website – en het systeem zoekt net

zolang totdat het samenvalt met de ermee corresponderende

code van de desbetreffende website. Vervolgens ontsluit die

code de ene deur die we onder de miljoenen van het Web

zochten.

Als we het conjugatieprincipe toepassen op de hologrammen

die zich in het A-veld voortplanten, verkrijgen we een herken-

baar beeld. De dingen worden rechtstreeks geïnformeerd door

de dingen waarmee ze het meest overeenkomen. Zo wordt een

amoebe rechtstreeks geïnformeerd door andere amoeben. Dit

wil niet zeggen dat dingen die niet op elkaar lijken elkaar niet

wederkerig informeren. Ze worden evengoed geïnformeerd,

maar het effect van het informatieveld is niet in alle gevallen

evident. Amoeben worden bovendien niet alleen geïnformeerd

door andere eencellige organismen, maar tevens door veel een-

voudiger entiteiten zoals moleculen, én door veel complexere

zoals meercellige organismen. Alleen is de informatie die af-

komstig is van dingen van andere niveaus minder intens en evi-

dent dan die van dingen die meer overeenstemmen met de eigen

structuur van de ontvanger. Dit geldt ook voor mensen. Wij

worden rechtstreeks geïnformeerd door onze medemensen, maar

daarnaast ook – zij het minder rechtstreeks – door dieren, plan-

ten, de hele biosfeer en zelfs de hele kosmos.

Informatie, in de vorm van de holografische sporen die alle

dingen achterlaten in het A-veld, stemt elk ding op subtiele

wijze af op alle overige dingen. Dit verklaart de verbluffende

coherentie die we aantreffen in zowel de levende natuur als de

gehele kosmos.

Het A-veldeffect in de biosfeer
In de wereld van het leven vallen de afzonderlijke hologram-

men van moleculen en cellen van een organisme samen (ze

conjugeren) met het meeromvattende hologram van het hele

organisme. Als gevolg daarvan is er een subtiele maar effectie-

ve correlatie tussen de moleculen, cellen en organen van het

organisme, steeds vrijwel zonder tijdverlies leidend tot cohe-

rentie binnen dat organisme. Die conjugerende relatie bestaat

ongeacht de vraag of de moleculen en cellen aan elkaar gren-

zen. Zoals we weten, hebben experimenten aangetoond dat

cellen die eens tot een organisme hebben behoord met dat or-

ganisme verbonden blijven zelfs als ze er kilometers ver van-

daan zijn. Informatie via het A-veld verklaart niet alleen de

vrijwel ogenblikkelijk totstandkomende coherentie van alle

delen van een organisme, maar ook de subtiele maar effectieve

correlatie tussen organismen en hun omgeving.

De hologrammen van complete kolonies, groepen en ge-

meenschappen van organismen vallen samen met het holo-

gram van het natuurlijke milieu waartoe zij behoren. Het
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Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten

Hendrik S. de Bruin

Aangezien de verschijningsdata van de Maandberichten niet

voldoende met elkaar ‘sporen’ (wat geenszins als een tekort-

koming mag overkomen), zal in deze rubriek te hooi en te gras

wel eens een uittreksel van een minder recente kerkblad-editie

staan. Dit is niet altijd te voorkomen, doordat de redactie te-

recht van mij verlangt, dat de kopij op tijd bij haar ‘op de

deurmat valt’!

Aan de inhoud van elk Maandbericht tracht ik evenveel

aandacht te schenken. Desondanks is er zo nu en dan wel

sprake van enig verschil in de lengte van de besprekingen.

Enerzijds heeft dat te maken met de grootte van het nieuws-

aanbod in elke Maandbericht-editie, en anderzijds met de in-

houd van de edities. Met name wanneer er in de artikelen

sprake is van hoogkerkelijke vieringen, bisschoppelijke beslui-

ten, priester- en/of diakenwijdingen, boeiende theologische

beschouwingen, bijzondere intenties etc., zal aan die aspecten

van het kerkelijk leven extra aandacht worden geschonken.

Van de kerkgemeenten Utrecht en ‘s Gravenhage ontving

ik deze keer helaas geen Maandberichten.

Liturgische vreugde in Bloemendaal
* ‘Raphaël’ opent in de februari/maart-editie zijn kolom-

men met uitgebreide informatie over de vieringen in de Goede

Week en met Pasen.

* In het artikel ‘Samen in de dienst’ belicht priester Parci-

val van Gessel enkele kernpunten van de H. Mis. Vooral het ge-

zamenlijk ‘grondvesten van de Tempel’ is belangrijk. Door de

wierook en de besprenkeling met het wijwater vinden zuivering-

en van de gewijde ruimte plaats, waarbij alle kwade gedachten

worden verdreven. In het Confiteor komen wij tot bezin- ning,

waarin we alles belijden wat fout gegaan is, maar ook alles wat

goed is gegaan. De Absolutie geeft ons vrede met God en met

de mensen om ons heen. Vergeving krijgen werkt dan alleen,

wanneer wij ook vergeving schenken. Uiteindelijk ontstaat er na

de Absolutie een groot samenwerkend geheel van mensen, die

gezamenlijk gezuiverd en verlicht verder kunnen gaan naar de

Consecratie. Tijdens de H. Communie ontstaat dan een zeer

grote verbondenheid met God en de mensen om Hem heen, die

ook te communie gaan. Want het ontvangen van de H. Commu-

nie en de innerlijke vrede die dat oproept, zorgen ervoor dat wij

God ook in elkaar herkennen.

In Zwolle begint de Victorie!
* Deze variant op de beroemde Alkmaarse wapenspreuk

mag de Sint-Michaëlgemeente van Zwolle hoog in haar kerk-

vaandel zetten, want op zondag 20 februari zal bisschop Frank

den Outer in de Michaëlkerk te Zwolle aan subdiaken Wies

Kuiper de diakenwijding toedienen.

* In het februari/maartnummer 2005 van het ‘Maandbe-

richt’ wordt daar gewag van gemaakt, maar Wies ging in het

december-januarinummer nader in op de subdiakenwijding die

op zondag 3 oktober 2004 haar diakenwijding van 20 februari

2005 in feite al inluidde.

Teneinde haar met u allen kennis te laten maken meen ik er

goed aan te doen u het artikel, dat zij in het voornoemde

Kerstnummer onder de kop ‘Wijding tot subdiaken’ vanuit

haar hart geschreven heeft, in zijn geheel voor te leggen:

“Hoewel alle wijdingen hun sporen hebben nagelaten in mijn ziel,

waren zij allemaal anders en de ervaring tijdens de wijding tot

subdiaken was ook weer héél anders. Je kunt je daar van te

voren niet op voorbereiden. Je moet het gewoon onbevangen

over je heen laten komen. De zondag ervoor hadden we de

Sint-Michaëlkerk klaargemaakt, een middenpad gemaakt,

omdat dit nu nodig was. geoefend waar en hoe te liggen,

enzovoort. Maar als je daar dan ligt, en de litanie wordt

gezongen is dat een heel indringend gebeuren.

Natuurlijk had ik die litanie in de dagen voorafgaand aan de

wijding meerdere malen gelezen, maar toen ik daar lag leek

het wel of alleen de eindregel van elk couplet tot mij door-

drong. Die eindregel was in verreweg de meeste coupletten

gericht tot de H. Geest en maar enkele malen tot de H.

Drievuldigheid, en dat viel me toen pas op. Ik was er

verheugd over.

Het was mij bekend, dat aan het einde de bisschop drie

coupletten alleen zingt en dan de kandidaat zegent, maar

hoewel ik dat niet zien kon, gingen die zegeningen als

messen door me heen.

Het belangrijkste moment was wel het moment waarop de

bisschop zijn handen op mijn hoofd legde en mij, in naam

van Christus onze Heer en de H. Vrouwe Maria, toeliet tot

de orde van het subdiaconaat.

Daarna volgde de bekleding met manipel en tuniek en kreeg ik

een aantal zaken aangereikt, die ik mocht aanraken. Enkele

daarvan, zoals de ampullen en ook het Evangelieboek,

waren ook al bij de voorgaande wijdingen aangereikt, maar

het leek of zij nu een andere waarde hadden. Nieuw voor

deze wijding was het aanraken van de kelk en de pateen.

Wat ik tijdens en na deze wijding vooral heb ervaren is, dat de

tot dan toe nog redelijke vrijblijvendheid verdwenen was.

Dat werd me hierbij heel erg duidelijk. Dat gevoel van

redelijke vrijblijvendheid kwam natuurlijk ook door het feit

dat het tot kort voor die tijd nog niet helemaal duidelijk was,

of de hogere wijdingen voor vrouwen doorgang zouden

vinden. Hoewel dit was toegezegd, duurde het toch nog tot

na de bisschoppelijke synode, voordat het besluit echt door

een daad werd gevolgd.

Bij dezen dank ik allen die mij felicitaties hebben gestuurd. Ook

van velen buiten onze kerkgemeente ontving ik gelukwen-

sen. Ik ben mij er terdege van bewust, dat deze felicitaties

niet alleen voor mij als persoon bedoeld zijn, maar voor een

groot deel bestemd zijn voor de mogelijkheden die alle

vrouwen in onze Kerk nu gekregen hebben”.

* In dit Kerstnummer wordt Leo Silié herdacht, die op 13

oktober 2004 onverwachts is overleden. De Zwolse kerkge-

meente zal Leo blijven gedenken als een goede, trouwe en eer-

lijke vriend.

* In het al eerder genoemde februari/maartnummer be-

steedt priester Jules Herbrink veel aandacht aan de verschrikkelij-

ke rampspoed van de zeebeving op Tweede Kerstdag, beschrijft
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Wies Kuiper haar bezoek aan de Internationale Hoofdvestiging

van de Theosofische Vereniging in Adyar (India), en schrijft

priester Gert Jan van der Steen over ‘Het Lijden en de Verering

van het Kruis’, met name over de Stille Week.

* Carla Brinksma gaat nader in op de feesten van Maria

Lichtmis en Pasen, twee feesten die hun wortels al hebben in

voorchristelijke tijden. Vroeger beleefden de mensen intens,

hoe het nieuwe leven, de lichtkracht uit het duister van de aar-

de, Moeder Aarde, omhoog kwam. Moeder Aarde houdt in de

midwintertijd de adem in, om in de stilste concentratie de ge-

boorte van het nieuwe leven te volbrengen, waardoor de

natuur – tegen de zwaartekracht in – in haar opstanding om-

hooggestuwd wordt door de warmte van de zon. Door de cul-

turen heen hebben de mensen dit proces in een vrouwengestal-

te vereerd, vergelijk Isis in Egypte en Demeter bij de Grieken.

In de vierde eeuw werd het voorchristelijke, natuurlijke

feest verbonden met het Christelijke feest van Maria Lichtmis.

En in het Paasfeest gaat het tevens om die geestkrachten welke

door een proces van afsterving en verinnerlijking weer tot

nieuw leven kunnen komen, zo stelt de schrijfster.

Amersfoort geenszins Keihard!
* In de januari/februari-editie van het Amersfoortse

‘Maandbericht’ zet priester Parcival van Gessel onder meer de

betekenis van het adjectief ‘uitverkoren’ op scherp. “Uitverko-

ren zijn roept oneerlijkheid op,” zo stelt hij. “Iets wat mensen

over zichzelf zeggen is soms twijfelachtig. Ik vind het twijfel-

achtig, als iemand zegt dat hij uitverkoren is. Een beetje eng.

In religieuze zin is de inwonende God in jouw verschijning

herkenbaar. Merkwaardig om dat over jezelf uit te roepen.

Toch doe je dat als je zegt dat je uitverkorene bent, omdat je

Christen bent. Wij hebben tot taak een ander uitverkoren te

maken. Wij moeten God in de ander herkennen. God vervol-

gens in die ander bewonderen en liefhebben. Dan verbinden

wij onszelf met de diep in ons wonende God’.

Het gebed, waarmee priester Parcival zijn artikel afsluit,

zou ik een ‘meeneemgebed’ willen noemen, goed bidbaar,

bijv. tijdens file-emoties-achter-het-stuur: “Almachtige God,

sterk mij in het herkennen van U in mijn medemens en in alles

wat er is, en leer mij de vreugde van die herkenning te vinden,

ondanks alle belemmeringen die de herkenning kunnen be-

moeilijken. Amen”.

* Vreugde is er ook in de Amersfoortse gemeente zelf,

want op zondag 13 februari zal Beb Jager uit handen van bis-

schop Frank den Outer de acolietwijding ontvangen.

Amsterdam bisschopsstad…
* In het februari/maartnummer van het kerkblad van de

Sint-Gabriëlgemeente in Amsterdam wordt terecht de feest-

trompet gestoken, want in haar godshuis wordt mgr. Peter

Baaij op Pinkstermaandag 16 mei tot bisschop gewijd. De ge-

meenteleden zijn al druk in de weer met voorbereidingen voor

de receptie (het naast de kerk gelegen schoolgebouw wordt er

zelfs bij betrokken) en er zal een gezamenlijk cadeau de wij-

deling en zijn vrouw worden aangeboden

* Nora Noya waagt zich in een lang artikel aan de Dood.

Zij stelt, dat vroeger de dood en het sterven werden

beschouwd als min of meer vanzelfsprekend behorend bij het

dagelijkse leven, maar in ons westerse levensgevoel lijkt de

drempel naar de dood echter minder gemakkelijk neembaar,

wat verband lijkt te houden met een al te sterk geworteld zijn

in het materiële bestaan.

Een stervende heeft vooral nodig, dat er met geduld, warmte

en liefde geluisterd wordt. Volgens Nora Noya zou je het begel-

eiden van een stervende kunnen beschouwen als een (christelij-

ke?) inwijdingsweg, waarin je meeleeft, meelijdt met de ster-

vende. Het is niet zo, dat je altijd aanwezig hoeft te zijn. Vroeg

of laat ontstaat er bij de stervende een intense behoefte om met

rust gelaten te worden. Als begeleid(st)er moet je je dan ook

steeds weer afvragen, of je meer aanwezig, dan wel meer afwe-

zig moet zijn. Dus…steeds weer aftasten: zoeken naar een even-

wicht tussen de twee uitersten van vasthouden en loslaten.

Belangrijk is het zeer zeker, dat je in die laatste momenten

dóór jou heen ruimte laat voor dat Andere/de Ander, zodat de

stervende de woorden uit Mattheus 27:46 in zijn geest mag

laten weerklinken: “Eli, Eli lama sabachtani, mijn God, mijn

God, waartoe hebt Gij mij verlaten (in de betekenis van ‘ver-

heerlijkt’ worden)?”. Om vervolgens in volle overgave te

zuchten: ‘In Uw handen beveel ik mijn geest”. Wij – als ach-

terblijvenden – kunnen dan alleen nog maar in verstild ontzag

stamelen: “Het is volbracht!”.

Ook wij moeten door de dood heen, willen we tot opstan-

ding komen. Het helpt ons, om te kunnen beleven hoe Christus

– de overwinnaar van de dood – ons is voorgegaan in het door-

léven en doorlijden van het duister om opnieuw in het licht te

mogen ontwaken, aldus Nora Noya.

Rotterdams Requiem
* Het februarinummer van het ‘Maandbericht’ van de

Sint-Franciscusgemeente in Rotterdam staat grotendeels in het

teken van de rampspoed van de Tsunami en van de Offering.

* Priester Ronald Engelse wijst ons er in zijn pastorale ar-

tikel op, dat we in de Quadragesimatijd oftewel de Veertigda-

gentijd vóór Pasen de betekenis en de volheid van het offer

leren kennen. De Heer gaat ons voor in deze periode en zijn le-

ven en sterven geven ons daarin het voorbeeld.

Offering kun je in kleine dingen leren: iets van je vrije tijd

offeren om een eenzaam iemand of een zieke te bezoeken; tijd

geven om te collecteren; geld geven voor de slachtoffers van

de Tsunami of van de ramptoestanden in Kongo, Darfur. En de

schrijver maakt daarbij een overstap naar de moslims in Ne-

derland, van wie er velen hebben afgezien van het offeren van

dieren, om zo het geld dat ze anders aan schapen hadden uitge-

geven nu aan de slachtoffers van de rampen in Afrika en Azië

te kunnen schenken.

* Uit de meditatieve preek, die priester Ronald tijdens de H.

Mis van Requiem op 12 januari voor de slachtoffers van de Tsu-

nami heeft gehouden, volgt hier de slotbede: “Mensen in Azië –

mensen in Afrika; U bent niet alleen; we zien u echt; ‘Kinderen

van één Vader – reikt elkaar de hand’. Dan is er echte hulp,

want de ziel is machtiger dan de portemonnee. – In eenheid en

offering. Onze ziel is deel van de Moeder en zij heeft Haar Zoon

voortgebracht, de Heer van Liefde en Mededogen”.

* Ter overweging geeft de redactie aan de lezers het arti-

kel van Jean Wolters mee, dat de titel ‘Openbaring van Jezus,

Maria Magdalena en Maria naar aanleiding van de zeebeving

in Azië’ draagt. In deze bijdrage wordt onder meer aandacht

geschonken aan het feit dat een groot aantal zielen in zeer kor-

te tijd hun lichamen hebben verlaten en dat zij in de spirituele

wereld opgevangen en ondersteund zijn door engelen, lichtwe-
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God als Moeder

Paul G. van Oyen

De Westerling is opgevoed met het idee dat God een Vader is.

Wat een merkwaardige speling van het lot dat we er nog

steeds nauwelijks bij stilstaan dat waar een Vader is, er – per

definitie – ook een Moeder moet zijn. In het dwangbuis van

het monotheïstisch dogma is de polariteit tussen Vader en

Moeder verdwenen, hoewel zij niets anders zijn dan Hetzelfde

in twee aspecten. Om dezelfde reden is het principe van de

drie-eenheid nimmer werkelijk begrepen. Drie aspecten van

hetzelfde lijken nog lastiger te zijn dan twee.

Waar is zij dan, die Moeder? Het is duidelijk, dat God zelf

die Vader en die Moeder is. In werkelijkheid zijn goden en go-

dinnen niet elkaars partner, maar aspecten van elkaar. In de

Vedische traditie wordt de Godheid altijd beschouwd in sa-

menhang met zijn shakti of zijn vrouwelijke kant (aspect). Zo

is Lakshmî de vrouwelijke kant van Vishnu. Parvatî of Durga

is de vrouwelijke kant van Shiva. Sarasvatî is de vrouwelijke

kant van Brahmâ.

In de Bhagavad Gita (IX,17) zegt Shrî Krishna:

17. Ik ben de Vader van deze wereld, en tegelijkertijd de Moe-

der, de Regelaar, de Grootvader, het Gekende, de Zuivere, de

Klank Om en de drie Veda’s.

Tegenwoordig is alleen binnen het Hindoeïsme de verering

van ‘Moeder’ nog een springlevende traditie. In vergelijking

met andere grote godsdiensten van de wereld is dit een uniek

fenomeen. In de loop van de geschiedenis is de Moeder altijd

in vele vormen vereerd. Neem bijvoorbeeld de Egyptische

Godin Isis. Haar Latijnse eretitel is ‘Sterre der Zee’, waarmee

in de christelijke traditie Maria wordt aangeduid.

Door de Moeder te vereren, kan de ijveraar zich meer rich-

ten op de moederlijke aspecten van God, zoals liefde, zacht-

moedigheid, geduld, vergevingsgezindheid, kalmte, vertroos-

ting, tederheid, en zorg voor de omgeving; de aarde, zo men

wil. Alleen langs die kant zal de mens weer tot het levende in-

zicht en begrip kunnen komen, dat we allemaal één groot ge-

zin vormen met 6,5 miljard broeders en zusters, verspreid over

de hele wereld. Verstoken van deze moederlijke kwaliteiten

hebben zowel de joods-christelijke traditie als de Islam bijna

drie millennia lang de martiale kwaliteiten van God als wreker

en als strenge vader vereerd, met alle desastreuze gevolgen

van dien. Wellicht is de tijd nu aangebroken hier iets aan te

‘doen’. Niet voor niets leven we nu in het Aquariustijdperk.

We weten hoe alles uit God voortkomt en hoe alles tot God

terugkeert. Wij zijn Gods kinderen, kinderen van het licht. Ons

lichaam is voortgekomen uit onze moeder, verwekt door onze

vader en als we moe zijn van het spelen, keren we terug naar

huis, naar moeder om te eten en te rusten. In de kosmos is het

niet anders gesteld. We komen voort uit Moeder, worden ge-

voed door Moeder met haar melk en haar liefde en zorg, en

keren terug tot Moeder, wanneer we ‘genoeg hebben’ van al

het gedoe van deze wereld. Haar komt alle toewijding, devo-

tie, respect en liefde toe, want alleen in die wederkerigheid zal

het leven werkelijk stromen.

Moederbeelden komen in de werken van de 12de-eeuwse

Duitse zieneres, dichteres, en abdis Hildegard van Bingen

veelvuldig voor. Hildegard beschrijft de aarde als een moeder

die de oorsprong is van alle schepselen. In het ‘Trinitasvisi-

oen’ staan cirkels, met daarin een mensenfiguur, omgeven

door een blauw vierkant. Dit blauwe vierkant verwijst naar de

Moeder. Hildegard spreekt in het ‘Trinitas-visioen’ over Gods

Moederliefde die als een omhelzing tot ons komt.

Als Moederliefde stelt God zich totaal beschikbaar als voe-

dend en behoedend. Door deze goddelijke Moederliefde is de

mens in staat zich over te geven aan echte Liefde, waardoor

een mens innerlijk schoongewassen wordt. Voegt Hildegard

een vrouwelijke persoon toe aan de Vader, Zoon en Heilige

Geest? Dezelfde vraag stelde de inquisitie aan Meister

Eckhart. Maar zelfs de dogmatiek erkent, dat God liefde is. Dit

punt van overeenstemming hebben de mystieken uit de Mid-

deleeuwen op creatieve wijze aangegrepen om de Moederkant

van God toch haar prominente plaats te geven die haar toebe-

hoort in de vorm van de minne. Neem, bijvoorbeeld, de drie-

ëntwintigste brief van Hadewijch, waarin zij schrijft:

Laat God toch voor jou de enige werkelijkheid zijn waarin Hij

zowel God als Liefde (Minne) is. Als je Hem werkelijk kunt be-

schouwen als Liefde, dan zul je zelf ook vol Liefde zijn en

daarnaar leven. Je zult gaan leren op God als Liefde te gaan

vertrouwen. Dat is immers de werkelijkheid. Leef dus intens

verenigd met de heilige Liefde; om de Liefde zelf en niet om de

ervaring ervan. Door zelf Liefde te zijn zul je in staat zijn alles

te doen wat de Liefde je ingeeft.

Paul G. van Oyen (1944; ) studeerde rechten aan de Universiteit van

Amsterdam. Na een internationale bankcarrière werd hij in 1990

bedrijfsadviseur en persoonlijke coach. Hij bestudeerde de vroeg-

christelijke traditie onder zijn leermeester Leon MacLaren. Thans is hij

nauw verbonden aan het centrum voor de filosofie van advaita vedanta

in Shringeri (Zuid India), de zetel van ZH Shri Bharati Tirtha, Shankara-

carya. Hij is rector van Stichting Centrum Plenum, te Amsterdam.

* * *

Sint Maarten

Carl Milles (Zweden)

Foto: Nelly Schouwen-Zaat
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seren. Hij beschouwt dit als één van de grootste oorzaken van

psychische stoornissen. Volgens hem lag aan elke neurose een

religieus probleem ten grondslag. Aan het eind van de “pijplijn”

van deze psychisch onevenwichtige processen treffen we de sa-

menleving aan waarin we nu leven.

Met name datgene wat ik van Aïvanhov heb aangehaald,

maakt het mijns inziens mogelijk om de cultuur rondom het

eten zo te verrijken, dat de wezenlijke archetypische effecten

optreden die Jung zo van belang acht voor een psychisch

evenwichtig mens. Aïvanhov biedt zelfs een nieuwe pedago-

gie aan om ook ten aanzien van andere aspecten van de men-

selijke psyche helend te kunnen optreden. De macht van de

gedachte speelt hierbij een cruciale rol.8

Na het pleidooi een voorstel
Onze lichaamscellen zijn intelligente onderdanen, die uiterst

effectief gebruik kunnen maken van normale lichaamsbewe-

ging, een normale ademhaling en een normale, niet overmati-

ge voeding.

Kortom, het gaat er niet zozeer om wát men doet, wát men

eet, enzovoort. De uitdaging die voor ons ligt, berust juist op het

bewustzijn, de intentie waarmee, de manier waarop men dingen

doet en zegt. Met andere woorden: met welke gedachten, ge-

voelens en beelden dit wordt ingevuld, zin gegeven wordt.

Als we erin slagen het eten op een hoger plan te brengen, is

dat niet alleen een grote overwinning op onszelf en een grote

stap in onze menswording, maar tevens leggen we de kiemen

voor natuurlijke spiritualiteit in ons gemeenschappelijke leven.

De mens kan bij uitstek de alchemistenrol vervullen en op

drie uitgelezen momenten van de dag een magnum opus ver-

richten; dat wil zeggen het licht in zichzelf versterken en het

duister op afstand zetten.

Kookt u zelf? Bakt u zelf uw brood? Verbouwt u zelf uw

groente? Des te beter, want ook daar kan het sacrament van de

genadevolle verbinding met de kosmische Intelligentie beginnen.

Begint uw bemoeienis met het voedsel echter vooral met

het nuttigen ervan, start dan met een bede die het eten zegent,

waarbij u intens, kort en hardop, uw erkenning uitspreekt voor

deze gave van levenskracht.

Verbind u vervolgens in stilte met het voedsel, enige se-

conden maar, en koester een beeld dat juist dan in u opwelt

over welke immense arbeid door de Schepper en zijn hulpen is

verricht om het u te bezorgen.

Of stel u voor welke zegenrijke tocht het voedsel tot in uw

cellen af zal leggen. Een tocht waarin het voedsel wordt opge-

nomen, af en toe bewust aangeblazen door het vuur van een

diepe ademhaling.

Geniet van de geur en de smaak van het fruit, het brood of

de groente en wees u ervan bewust hoe schitterend het leven

zelf is, boven alles wat het soms ook kan zijn!

“Dus, mijn beste broers en zusters, wanneer u eet, vergeet

dan uw zorgen, uw wrevel, uw slechte gedachten, die het

voedsel vergiftigen en u ziek maken. Verbind u met de Enge-

len van de vier elementen en zeg: “Engel van de aarde, Engel

van het water, Engel van de lucht, Engel van het vuur, schenk

mij uw kwaliteiten, de standvastigheid, de zuiverheid, de intel-

ligentie en de goddelijke liefde”; en op die manier zult u evo-

lueren, uzelf verlichten en veredelen.”1

De ingewijde projecteert, transformeert en realiseert aan

één stuk door. Gedachten worden geprojecteerd in beelden op

het verstilde oppervlak van het meer van zijn ziel, zijn eigen

harmonieuze werkelijkheid, die voor hem essentieel is. De

“gewone” werkelijkheid bekleedt hij daar vervolgens mee. De

andere wezens, zichtbaar en onzichtbaar, worden daardoor

aangetrokken als door een magneet, zoals een bloem met zijn

kleur en geur de bijen aantrekt.

Deze situatie kunt u trainen in seconden of minuten tijdens

elke maaltijd, en vervolgens kunt u dit uitbreiden naar andere

momenten van de dag; het is het leven van de echte magiër!

Dit is een praktische cursus in het verrichten van wonderen.

De onzichtbare lichtwezens die u bezoeken, zullen u met een

veelvoud aan geestelijke gaven belonen.

De maaltijd wordt zo tot een “pan-eucharistie”; de intentie

waarmee we eten, verbindt ons niet alleen diepzinnig met het voed-

sel, maar schept een alomvattende affiniteit met het universum.

ª) Deze beweging heeft ook in Nederland geïnspireerde aan-

hangers; wie meer wil weten over haar activiteiten: zie de

website www.omraam.nl

Klaas Laan (1949) is management consultant en personal coach,

tevens Jungiaans analytisch therapeut in opleiding. Hij maakt deel uit

van het team van uitgeverij stichting Prosveta, dat de boeken van O.M.

Aïvanhov vertaalt en verspreidt. Op aanvraag verzorgt hij lezingen over

de integratie van spiritualiteit in het dagelijks leven.

Aanbevolen en geraadpleegde literatuur;*)
1) O.M.Aïvanhov, De yoga van de voeding, uitgeverij Prosveta, 1994

2) O.M. Aïvanhov, De mens verovert zijn bestemming,

Uitgeverij Prosveta, 2004

3) Christian D.Ginsburg, The Essenes, their history and doctrines, The

Kabbalah, its doctrines, development and literature, Uitg. Routledge &

Kegan Paul, London, 1974

4) In dit verband verwijs ik graag naar de boeiende beschrijving van Her-

bert van Erkelens in zijn boek “Jezus en de broederschap der

Essenen”, uitgeverij Ten Have, 2002.
5) O.M.Aïvanhov, La voie du silence, uitg. Prosveta, 1989

6) Uit een interview dat Jung gaf, vlak voor zijn dood,

voor de BBC tv, in 1959.

7) C.G.Jung, Verzameld Werk, deel 4, mensbeeld en godsbeeld, blz 131.

Uitg. Lemniscaat, 1984

8) O.M.Aïvanhov, De macht van de gedachte, uitgeverij Prosveta,

2000*)Voor de fondslijst kunt u contact opnemen via e-mail; of bezoek

onze website www.prosveta.nl

* * *

Kleine Engel

Carl Milles (Zweden)

Foto: Nelly Schouw-Zaat
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zens, zielsverwanten en voorouders. – Eveneens van de hand

van Jean Wolters is diens geschiedkundige artikel over het

‘Ontstaan van de Kathaarse religie’.

* In de Mededelingen van het secretariaat lezen wij, dat

priester Joop Barneveld zijn heupoperatie goed heeft door-

staan en nu voor revalidatie in een verpleeghuis in ’s-Graven-

zande vertoeft.

Goed Contact met Arnhem
* Het februari-maart-aprilnummer van het ‘Contactblad’

van de kerkgemeente van Onze Lieve Vrouw en Haar Engelen

in Arnhem is grotendeels gewijd aan het overlijden van pries-

ter Theo Singendonk, die op donderdag 27 januari op bijna

85-jarige leeftijd is overleden.

* ‘Spirituele ontwikkeling’ zal volgens Leo Starink, een

van de organisatoren, waarschijnlijk het thema zijn van het

Congres, dat begin juli wordt gehouden.

* Interessant is de vraag, die bisschop Frank den Outer op-

werpt in het artikel “Waren het wel domme en verstandige

meisjes?”. Hij behandelt daarin de evangelielezing uit Mattheus

25:1-13 op zondag Septuagesima: de bekende gelijkenis van de

vijf ‘domme’ en de vijf ‘verstandige’ meisjes. Er is veel discus-

sie mogelijk over de vertaling van deze oorspron- kelijk Griekse

adjectieven (zo spreekt de Canisiusvertaling over de ‘vijf dwa-

ze en de vijf wijze maagden’ – hsdb). Hoe dan ook, in het bij-

belse verhaal hebben de vijf ‘domme’ meisjes te weinig olie en

de vijf ‘verstandige’ net voldoende olie voor eigen gebruik,

maar ze weigeren deze met de vijf andere meisjes te delen. Het

staat als een paal boven water dat, wanneer de beschikbare olie

verdeeld zou zijn over de lampen van elk van de tien meisjes

(het waren bruidsmeisjes), allen in duisternis hadden moeten

gaan en de bruidegom niet hadden kunnen bereiken. De bis-

schop acht het heel wel mogelijk (maar is er echt niet zeker

van!), dat de betekenis van deze parabel is, dat het voor de

mensheid beter is dat een deel in leven blijft dan dat allen ver-

hongeren; en dat het beter is, dat een deel van de mensheid licht

verspreidt, dat de anderen niet bereikt en in duisternis hult, dan

dat allen in duisternis verkeren.

Graag ruilt mgr. Den Outer zijn visie op deze parabel in

voor een andere, betere. Wilt u hem verder op weg helpen?

Laat van u horen door uw visie te zenden naar Redactie Con-

tactblad, Diedenweg 29, 6703 GS Wageningen.

Het ‘Contactblad’ besluit met het tweede deel van ‘Van

Maria Lichtmis naar Pasen’, van de hand van Carla Brinksma

uit de kerkgemeente van Zwolle.

Raalte opgetogen en blij…
* In het januari/februarinummer van de ‘Lichtkring’, perio-

diek van de gemeente van Christus Pantocrator te Raalte, wordt

Ludmilla Jutte van harte verwelkomd in de gemeente. Daar is

alle reden toe, want Ludmilla is op 12 december jl. tot de ge-

meente toegetreden en dat vervulde haar zo met blijdschap, dat

ze op de ochtend van haar toetreding spontaan “Dit is de mooi-

ste dag van mijn leven!” heeft uitgeroepen. Geboren in de voor-

malige Sovjet-Unie kwam Ludmilla ruim twee jaar geleden naar

Nederland. Voortdurend vervolgd, zowel in de Sovjet-Unie als

in het voormalige Oost-Duitsland, belandde ze uiteindelijk in de

kerkgemeente van Raalte, waar ze werd omarmd op een wijze

die haar overrompelde. De kerkgemeente van Raalte heeft haar

en haar dochter Olga in haar hart gesloten.

* Onder het motto ‘Weerklank’ raadt priester Frits Moers

iedereen aan zijn eigen diepte in te gaan en daar weerklank te

vinden. Eigenlijk is het ook niet je eigen diepte als bezit, maar

de diepte van hét menselijke. Dat diep-menselijke komt in

wezen niet van óns, maar we behóren ertoe, vanuit dat Beeld

Gods, want God schiep de Mens.

Nu leven we in een wereld van vorm en tijdelijkheid. Hoe

kunnen we deze vullen met bezield léven. Een van de eigen-

schappen van het universum is het weerklinken, dat tot de ui-

terste grenzen het heelal vult. We leven in een wereld van

geluid en trilling, fysisch, want de wetenschap weet ons dat te

vertellen; een en ander behoort immers tot de verschijnselen in

de geluidsleer.

Deze gedachten worden door Frits Moers in metafysische

zin voortgezet, en zijn conclusie is, dat weerklank het vermo-

gen is om samen te stemmen met de omgeving, de wereld en

de medemens; het is het doorleefde samenklinken. Zuivere

‘weerklank’ kent maar één melodie: die melodie die ons allen

draagt en die ons in waarachtig, oprecht contact doet klinken

en weerklinken, in ons lévende ik. Het is ook de weerklank

van een ziel, de echo van een innerlijk leven, geheel gevuld

met de ‘weerklank’ van de goddelijke Stem. “Heer, leer ons

állen die éne melodie te her-inneren.”

* Priester Johan Pameijer wijst in zijn bijdrage ‘Geboorte’

op het innige verband tussen chakra’s, mythen en religieuze ver-

halen uit alle windstreken. Er zijn vier voorgeboortelijke fasen:

1. De vredige toestand in de baarmoeder. 2. De vage spanning

bij het beginnende geboorteproces. 3. De strijd in het zich ver-

nauwende geboortekanaal. 4. De eigenlijke geboorte zelf.

Elk van deze vier fasen spiegelt zich in het bewustzijn van

regressanten als een mythisch of religieus verhaal, met een

verhevigde chakrawerking.

Volgens Johan Pameijer manifesteert het leven van Jezus,

zoals het in de vier Evangeliën beschreven is, zich met opmer-

kelijke helderheid in de voorgeboortelijke visioenen: 1. Jezus in

de woestijn na zijn doop; 2. De vredige hof van Gethsemane,

verstoord door verraad en arrestatie, verandert in een oord van

dreiging. 3. Het proces voor Pilatus. 4. Het kritische moment

van de kruisdood; dit sterven leidt echter tot de nieuwe geboor-

te, daarom sterft met Kerstmis het voorgeboortelijke leven en

wordt de Heiland lichamelijk in de wereld geboren.

Sint Michaël en Alle Engelen in de Vesting
* Twee kleurige edities van het Naardense Maandbericht

van de kerkgemeente van Sint Michaël en Alle Engelen, zowel

het december/januari- als het februarinummer, sieren momen-

teel mijn schrijftafel. Ze vertellen ons onder meer, dat priester

Markus van Alphen weer ‘volledig terug’ is in de Naardense

kerkgemeente, dat iedereen die geholpen heeft bij de Requi-

emmis van Annelies Tiernego-de Haan, dank wordt gezegd,

dat er op 27 maart een Paasontbijt zal zijn en op 28 augustus

een Tuinfeest, dat vanaf februari op de tweede en de vierde

donderdag van de maand een Genezingsdienst en het Lof zul-

len worden gevierd, dat er op bepaalde zondagen gesprekken

over de zondagse intenties zullen worden gehouden, en dat

bisschop Maurice Warnon druk in de weer is met het op touw

zetten van de internationale web-site. Deze site is:

http://kingsgarden.org/Nederlands/Organisaties/LCC.NL/VKK.html

* Gaat priester Markus van Alphen eerst in op de Intro-

ïtus uit de H. Mis, waarin de lichtelijk gebogen houding van
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de celebrant tijdens het Gloria Patri (“Ere zij den Vader en

den Zoon en den Heiligen Geest”) uitdrukking geeft aan de

ootmoed voor de grootsheid van de H. Drievuldigheid, dan

vervolgt hij naderhand met een beschouwing over het Kyrië

eleison, het gezang dat ons vanuit een vreugdevol gezongen

Introïtus in een langzamer tempo naar een stille en ingetogen

sfeer brengt. Markus van Alphen tekent hierbij aan, dat de

woorden van het Kyrië reeds voorchristelijk zijn en afkomstig

zijn van een Egyptische aanroep tot de Zonnegod Ra, waarin

gevraagd wordt dat zijn stralen over ons mogen schijnen.

“Hoe meer wij ons kunnen vereenzelvigen met de drievou-

dige Geest en dat Licht door onze ziel kunnen laten schijnen,

des te groter het eenheidsgevoel en des te groter de mogelijk-

heid om zowel afzonderlijk als gezamenlijk als kanaal te kun-

nen fungeren om een krachtige bundeling van energie tot

stand te brengen,” aldus de schrijver.

* Peter van Alphen legt in een afsluitend artikel het ac-

cent op de engelen: “Wanneer wij ons – individueel dan wel

als kerkgemeente of kerkprovincie – tot hun niveau richten,

dan ervaren wij de diepe band van liefde die tussen alle leven-

de wezens heerst. Met de engelen in ons bewustzijn komen wij

tot de realisatie van onze spirituele herkomst en de eenheid die

wij allen met elkaar zoeken”.

* * *
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Zwarte Zwanen in Australië – Foto: Rudolf H. Smit

We zien hier een beschrijving van het tegenovergestelde van

wat men tegenwoordig als “normaal” is gaan zien. In sommige

hedendaagse spirituele stromingen, zoals de “Fraternité Blan-

che Universelle”, die Aïvanhov in het Westen in 1937 heeft

geïntroduceerd ª), neemt de stille maaltijd als spirituele oefe-

ning een belangrijke plaats in. Waar het mij in dit artikel ech-

ter vooral om gaat, is te onderzoeken of bepaalde elementen,

die we aantreffen bij de Essenen, maar ook bij voorbeeld bij

het kerkelijke ritueel van de communie (of het Heilige Avond-

maal), in een breder, eigentijds kader geplaatst kunnen wor-

den. Een kader, waarin tijdloze spiritualiteit en het

“alledaagse” naadloos op elkaar aansluiten. Ik vraag me dit af

vanuit een diepe bezorgdheid voor het psychisch welzijn van

velen in onze samenleving. Ik bevind me daarbij in het gezel-

schap van de voor velen bekende Zwitserse arts en psychiater

C.G.Jung, maar daarover straks meer.

Eten in stilte
“De stilte (in onszelf) is het verheven gebied van de ziel”.

“De werkelijke functie van de stilte is, dat ze een snelle ont-

wikkeling van de gedachten en de verbeelding mogelijk

maakt”.5

Beide citaten van Aïvanhov verwijzen naar elkaar en verbin-

den kwaliteit en functionaliteit. Dergelijke termen zouden in een

seminar voor managers niet misstaan, maar onderstrepen het na-

tuurlijke, het “gewone” en “alledaagse” waar de stilte echt thuis

zou moeten horen om onze kwaliteit van leven te verhogen.

Momenten van ingeving, van schoonheid en harmonie tre-

den echter op in zuivere mate, want ongefilterd, als je in stilte

eet, je voor de eerste hap afstemt en concentreert. Tegelijkertijd

worden we tijdens de maaltijd overdag getest op ons vermogen

om een stap terug te doen. Slagen we daarin, dan is de winst van

grote betekenis, zowel psychisch als spiritueel. De geestelijke

kracht ervan wordt, net als bij een meditatie, ook nog vermenig-

vuldigd, als het met anderen samen wordt gedaan.

Toch de sacramenten?
“Gedurende de maaltijd werd een mysterieuze stilte in acht ge-

nomen, die de maaltijd het karakter gaf van een sacrament…”

Vele lezers zullen het Sacrament van de H. Mis uit eigen

ervaring kennen, waarin de communie zo’n belangrijk moment

is en waarin je in stilte deelhebt aan de verbinding met de

Christus.

Wat zou het mooi zijn in een gemeenschap te leven waarin

elk sacrament een vernieuwde vorm krijgt, zonder ook maar

iets van haar archetypische, symbolische waarde te verliezen.

Waarin de aloude spirituele betekenis de kans krijgt zich heel

natuurlijk, in stilte, te openbaren.

Anders gezegd, wat zou het mooi zijn, als wij de Sacra-

menten zelf in een zodanige vorm in ons dagelijkse leven zou-

den kunnen (her)introduceren, dat we daarmee onze innige

verbondenheid met “het Koninkrijk dat in ons allen is” konden

uitdrukken!

Staan – in een tijd waarin de waarden opnieuw zoveel belang-

stelling krijgen – de sacramenten niet voor de kernwaarden die

elke persoon, als anker of als baken, ten diepste nodig heeft om

psychisch in evenwicht te leven in verbinding met de gemeen-

schap en in verbinding met datgene in zichzelf wat hij niet kent?

Behoeft elk Sacrament niet een eigentijdse esoterische (of

gnostieke) vormgeving? Is het geen excuus te beweren, dat het

hier om subjectief innerlijke beleving gaat, en niet om maat-

schappelijke verantwoordelijkheid? Voor de spiritualist valt

hier geen onderscheid te maken.

Zou dit niet in de opvoeding en in het onderwijs moeten

beginnen? Wat leren onze kinderen over zingeving, over waar-

den, op de middelbare school of aan het begin van de beroeps-

opleiding of universiteit? Weinig tot niets, want de voorberei-

ding op de “ratrace” heeft voorrang…en toch noemen we onze

samenleving een beschaving. Maar laat ik me hier beperken

tot de communie, tot het eten.

Een goed begin
Het belangrijkste moment van elke handeling is het begin.

Alsof je bij aanvang een knop indrukt, die alle radarwerken in

beweging zet, maar daarna moet je een en ander zijn beloop

laten. Juist bij aanvang is de kwaliteit van je gedachten van

groot belang. Juist hier spelen de beelden een rol die je voor

jezelf projecteert. Realiseer je, dat je met elke hap niet zomaar

iets in een stom zwart gat stort, maar met heel subtiele elemen-

ten en met intelligente wezens samenwerkt, die eerst in de

mond en daarna in de maag het voedsel omzetten in energie.

Naast het juiste denken zijn goed kauwen en bewust ademen

voor dit proces essentieel. Daarna kan deze energie vervoerd

worden naar de zeven lichamen (van onzichtbaar etherisch tot

zichtbaar stoffelijk, zie daarvoor de pocket “De yoga van de

voeding”). Net zoals ons mobieltje een subtieler energiever-

bruik heeft dan de motor van onze auto, zo is er in ons lichaam

ook sprake van een hiërarchisch proces, waarin een uiterst

complexe productie, distributie en consumptie plaatsvindt.

Echter, in de maatschappij besteden we de uiterste zorg aan de

ontwikkeling en het onderhoud van computers en machines,

zowel de hardware als de software. Dat zich in ons een ana-

loog proces afspeelt, daar komen de meeste mensen pas achter

als het te laat is.

Door onze gedachten en onze verbeeldingskracht kunnen

we tijdens elke maaltijd opnieuw het zenuwgestel, de hersen-

cellen, de bloedvaten, maar ook onze ziel, onze intuïtie en de

geest, die in ons werkzaam is, met meerwaarde voeden, met

kwaliteit van leven! Mits we daar ons bewustzijn op richten,

kunnen juist de maaltijden ons de genade van de volledigheid

brengen. Echter op een wijze die zo goed als losstaat van wat

men gewoonlijk met eten associeert. Ik pleit hier voor enkele

seconden; voor de flits van een schitterende gedachte of het

zien van een harmonieus beeld. Het gaat me om een homeopa-

thisch “geneesmiddel” voor hoofd en hart.

De wereld hangt aan een zijden draad, en dat is de psyche

van de mens. C.C.Jung 6

C. G. Jung heeft in zijn verzameld werk uitgebreid ge-

schreven over het transformatiesymbool in de H. Mis.7

Hij kende een grote dieptepsychologische waarde toe aan de

handelingen en symbolen van de Eucharistie en betreurde het,

dat het protestantisme dit niet heeft onderkend. Over de Eucha-

ristie schrijft Jung onder meer: “ De essentiële kern van de Mis

is het mysterie en wonder van de transformatie van God, die in

het menselijke gebied plaatsvindt.” Jung ging het zeer aan het

hart, dat belangrijke religieuze symbolen en rituelen als het ware

“verdampen” in de voortgaande secularisatie. Hij beweert, dat

via de archetypische symboliek in de handelingen en voorwer-

pen, zoals we die aantreffen tijdens de Mis, het individu de gele-

genheid krijgt om onbewuste, psychische krachten te compen-
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Elke maaltijd een communie – een pleidooi

Klaas Laan

“Wat voor zin heeft het om te gaan mediteren of yoga te beoe-

fenen, als men de gewoonte behoudt zenuwachtig en gejaagd

te eten, temidden van het lawaai en de discussie? Wat een ko-

medie! Waarom ziet u toch niet in, dat we twee- of driemaal

per dag de kans krijgen ons te oefenen in het ontspannen, con-

centreren en harmoniseren van onze cellen?”1

In bovenstaand citaat wijst de filosoof en pedagoog Om-

raam Mikhaël Aïvanhov op een groot probleem dat elke zoeker

naar God wel zal herkennen. Om ons dagelijkse leven te spiritu-

aliseren, biedt het “leren eten” een ongekende kans. Los van

wat de mens eet, is hoe hij eet en het bewustzijnsaspect daarbij

van essentieel belang. Dat wordt in dit artikel uitgewerkt.

Een kuur is ‘hot’, een dieet is ‘cool’
Voedsel staat heden ten dage in het middelpunt van de belang-

stelling. Mensen eten te veel en te vet, en dat begint al bij kin-

deren. Jonge meiden blijken met elkaar te rivaliseren in het

hongeren. Idolen gaan naar kuuroorden om een paar dagen te

vasten en we zijn op de TV getuige van hun darmspoelingen.

De media overstromen ons met de wonderen die geschieden

bij het praktiseren van de leringen van dieetgoeroe.

Het is mooi dat de uitwerking van voedsel op ons lichaam

en onze geest onder de aandacht van het publiek wordt ge-

bracht. Velen grijpen dergelijke zaken aan om aan zichzelf te

werken, overwinningen op zichzelf te behalen. Eten biedt

daartoe inderdaad ongekende mogelijkheden, maar wordt hier

niet een weg bewandeld die precies tegengesteld is aan wat de

mens echt verder zou helpen?

Wie naar het essentiële op zoek is, onderzoekt wat het eten

op aarde voor betekenis heeft, maar ook hoe dat zit met de ove-

rige wezens die het universum bevolken. En hij kan zo tot het

inzicht komen, dat in heel Gods schepping het ene wezen (van)

het andere eet; en dat tevens jij (of, dat van jou) gegeten wordt.

Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de transformatie

van de aarde en aan de evolutie van de schepping als geheel;

door te eten of door het offer verbindt het enkele zich met het

geheel, …als een voortdurende kosmische communie.

Affiniteit als de sleutel 2

Eten is bij uitstek het middel om zich te verbinden, om affini-

teit te ervaren met de natuur, met de schepping én zich te ver-

binden met de Schepper zelf. De kwintessens van affiniteit is

het bewust benutten van de mogelijkheid die het fenomeen

“trilling” ons verschaft. Zoals bijvoorbeeld de g-snaren van

twee gelijkgestemde gitaren, die zich op afstand in een kamer

bevinden, gelijktijdig zullen klinken (trillen) als op één ervan

wordt getokkeld.

Wat op dezelfde golflengte trilt, versmelt met elkaar, wordt

één. Daarom weet een spiritueel minnend mens, dat hij alleen

iets van de Allerhoogste kan verwachten, als hij of zij zich in-

spant om in een hogere trilling te komen, door zich te verhef-

fen. Jezus had dit in hoge mate bewerkstelligd en kon, vereen-

zelvigd met de Christus, zeggen: “De Vader en ik zijn één”.

Van deze affiniteit, die door Aïvanhov als een kosmische wet

wordt aangeduid, is met name sprake bij het met bewustzijn

leren eten. In dit verband zegt hij: “Het voedsel is een liefdes-

brief van de Schepper, die je moet doorgronden. Het is de bes-

te, de krachtigste en de meest overtuigende liefdesbrief, omdat

hij ons vertelt hoezeer we bemind worden… deze brief geeft

ons leven kracht.”

En breng ons niet in beproeving
Maar hoe geven we dit een plaats in ons dagelijkse leven? Wie

grijpt de gelegenheid aan om zich tijdens de maaltijd op het

voedsel zelf te concentreren en er een innerlijk werk mee te

doen? Alleen al het moment van de maaltijd zelf wordt in onze

24-uurs-economie bedreigd! We hebben werkontbijten, werk-

lunches, we gaan uit eten met zakenrelaties om…zaken te

doen. Kunnen we de maaltijd wel een plaats en tijdsduur ge-

ven, in plaats van het eten te zien als een onderbreking van ons

werk, of als een pauze waarin de gezelligheid de boventoon

voert? Hebben we de terugdringing van de maaltijd al niet bij-

na voltooid door het organiseren van fast food, door

kant-en-klaar-maaltijden uit de supermarkt of door de uitvin-

ding van de magnetron?

Mocht het dan af en toe voorkomen, dat we echt op onszelf

zijn, dan lijkt het wel of krachten, in ons of van buiten af, ons

ertoe aanzetten voor de TV, met de radio aan of met de krant

onder ons bord te eten. Het lijkt wel of “iets” er enorm veel

belang bij heeft om heer en meester te blijven over ons, op elk

moment dat verband houdt met het nuttigen van de maaltijd.

Eten is inderdaad een magische handeling en we zijn vergeten

hoe we bewust met deze magie kunnen werken…en daardoor

is vaak het snel-vullen-van-de-maag overgebleven.

Het lijkt of het spirituele steeds minder ruimte krijgt toebe-

deeld in het ondermaanse. Heeft er ooit een waarachtig even-

wicht bestaan tussen “binnen” en “buiten”? Jazeker.

Alledaagse inwijding, een paradox?
(Na elf uur in de ochtend) “…kwamen (zij) allen samen, dom-

pelden zich in koud water, trokken hun witte kleren aan, het

symbool van zuiverheid, en gingen op weg naar de refter (eet-

zaal), die zij plechtig binnengingen alsof het de tempel was.

Het eten zelf was gewóón te noemen, en elke deelnemer

nam plaats overeenkomstig de rangorde in leeftijd… Geduren-

de de maaltijd werd een mysterieuze stilte in acht genomen,

die de maaltijd het karakter gaf van een sacrament….” (na de

maaltijd trok een ieder zijn werkkleding weer aan en wijdde

zich aan andere bezigheden.3

Bovenstaande beschrijft de rol van de maaltijd in de dagor-

de van de Essenen (een belangrijke religieuze stroming in Pa-

lestina ten tijde van het leven van Jezus). Er zijn verschillende

getuigenissen over te boek gesteld, waaronder die van de Ro-

mein Flavius Josephus. Sommige bronnen beweren dat Jezus’

ouders Essenen waren.4

4

Reflectie 2(1), maart 2005

Boekennieuws — Nieuwe boeken

Gratis maar niet voor niets
Een titel die kenmerkend is voor Dr. Ed-Vyasâ Verhoeff. Wie

hem kent, weet hoe hij tegen het leven aankijkt: je krijgt alles

gratis, pijn, verdriet, vreugde, tegenslagen, voorspoed, maar…

je krijgt er niet voor niets mee te maken. Alles wat ons over-

komt, heeft ons iets te zeggen. Ed Verhoef heeft een intrigerend,

boeiend boek geschreven over energiek leiding geven in de

praktijk. Een boek niet alleen voor leidinggevenden en mana-

gers, maar ook voor vele anderen, omdat het ook gaat om lei-

ding geven aan je eigen leven. Een boek ook, dat je diep raakt

door de openheid en herkenbaarheid die uit de praktijkvoorbeel-

den spreken. Ed Verhoeff ten voeten uit. Zó kennen we hem.

Ed Verhoeff is een pionier op het gebied van management

en heeft de laatste vijftien jaar met managers gewerkt om hun

bewustzijn naar een niveau te brengen waar werken plezier

wordt en geen inspanning kost. Na zijn studie economie is hij

als directeur werkzaam geweest in verschillende organisaties.

Een prima loopbaan, zou je op het eerste gezicht zeggen, maar

hij had steeds dat vage, onbestemde gevoel dat hij zijn draai

toch nog niet helemaal gevonden had. Hij kon daarbij niet

goed aangeven wat hij nu eigenlijk miste, maar wel duidelijk

was, dat hij eigenlijk zijn hele leven al onvoldoende innerlijke

rust kende. Uit eigen ervaring kwam hij er steeds meer achter

hoe krampachtig wij mensen met elkaar omgaan, hoe organi-

saties worstelen met problemen van alledag. Volgens hem

komt dit vooral omdat we niet in staat zijn wezenlijk met el-

kaar te communiceren. ”Ik voelde dat ik zo niet langer meer

wilde functioneren en ging op zoek. Inmiddels had ik zoveel

boeken over management en filosofie gelezen, dat ik moest

constateren, dat het ware geluk alleen in jezelf verborgen ligt

en dat je het alleen zèlf kunt vinden.

Ik werd me steeds meer bewust van mijn eigen innerlijke

kracht en begon in te zien, dat een andere, zeer basale kijk op

zaken je leven drastisch kan veranderen.”

Innerlijke rust

Tijdens zijn directiefuncties merkte Ed Verhoef, dat hij eigen-

lijk een prima coach was. In 1990 besloot hij dan ook een

nieuwe weg in te slaan. Hij legde zijn directiefuncties neer en

nam de stap om vanuit een andere professie mensen te gaan

coachen. “Mijn opdracht werd en is nog steeds mensen te hel-

pen met het zoeken naar innerlijke rust en geluk, zodat hun in-

nerlijke drive hun leider wordt, waarbij ze bewuster met hun

intellect, emoties en ego kunnen omgaan. Echte leiders gaan

managersvraagstukken met succes te lijf op basis van zelfken-

nis, empathie en een heldere visie.”

Het wordt in het boek niet vermeld, maar Ed Verhoeff is

met zijn vrouw Shankari ook de eigenaar van het Zonnehuis in

Loenen, een inspirerende plek voor persoonlijke groei en in-

nerlijke rust, waarbij spiritualiteit als leidraad dient. Het is ook

de plek waar Verhoeff vele trainingen en cursussen geeft, zo-

als de workshop “Doe minder, bereik meer”, waaraan ik zelf

ook deelnam en waarvan ik, als drukke freelancer, veel gehad

heb. Ook leidt hij daar samen met Shankari onder andere de

wekelijkse satsang op zaterdagvond. Sommige Reflectie-lezers

kennen deze locatie ook. Mensen die een poosje op spiritueel

verhaal willen komen, kunnen in het Zonnehuis – midden in

de bossen – terecht en kunnen desgewenst ook door Ed ge-

coacht worden. Het is ook het huis van Blue Star, een non-pro-

fit organisatie die een bijdrage wil leveren aan bewustwording

van de mens. Het doel van Blue Star is het creëren van een be-

tere samenleving door zelftransformatie en uiteindelijk door

wereldtransformatie. Blue Star, in 1993 opgericht door Sri

Vasudeva, is een wereldwijde organisatie.

Ik heb Ed Verhoeff in de loop der jaren leren kennen als

een gedreven en inspirerend man die in staat is mensen te sti-

muleren en te motiveren, een geboren leider eigenlijk met het

hart op de juiste plaats; betrokken bij en altijd vol belangstel-

ling voor mensen die zijn pad kruisen.

Illusies

Hoewel Gratis maar niet voor niets, energiek leiderschap in

de praktijk, bedoeld is voor managers en leiders, is het eigen-

lijk een boek dat ook hun medewerkers zouden moeten lezen.

Ed Verhoeff laat duidelijk zien, dat je als medewerker je in de

valkuil van het slachtofferschap kan trappen.

Want die ander, die vermaledijde chef die je altijd zo dwars

“lijkt” te zitten, zou best een heel geschikte man kunnen zijn,

zoals Ed Verhoeff aan de hand van verschillende anekdotes ook

vaak vertelde. Je krijgt zo’n chef gratis, maar niet voor niets;

wie de stoute schoenen aantrekt en een gesprek begint, zal vaak

ontdekken, dat je elkaar gewoon verkeerd begrepen hebt. “In

elke organisatie”, zo zegt Verhoeff, “zijn medewerkers ooit ent-

housiast met hun baan begonnen, maar na verloop van tijd heb-

ben velen onder hen regelmatig geen goed gevoel meer bij hun

werk. Medewerkers vinden vaak dat ze onvoldoende gehoord

worden en ook niet altijd even serieus genomen worden. Velen

hebben het gevoel dat ze toch niet belangrijk genoeg zijn. Het

resultaat is dan dat de organisatie ‘het’ heeft gedaan. Het gaat

mis, omdat er verborgen verlangens en gevoelens, wrevel en

weerstanden zijn, zonder dat ze boven water komen”.

Ed Verhoeff staat ook stil bij iets wat ‘de makke’ van onze

samenleving is: onze hedendaagse illusies. Velen zoeken im-

mers hun geluk in materiële dingen – het nieuwe, grotere huis of

de volgende vakantie – of in hard en nog harder werken, want je

denkt dat alleen dan de promotie in zicht komt. “We komen er

meestal via pijnlijke of verdrietige gebeurtenissen achter, dat het

achterna hollen van deze zaken slechts geluk van korte duur

oplevert. Desondanks blijven we op deze wijze voortgaan en

missen we blijkbaar dus nog niets. Als ik met managers over

leiderschap spreek, hoor ik vaak dat zij innerlijke rust en tevre-

denheid missen. Managers durven dat niet altijd openlijk toe te

geven, want het klinkt zo soft, maar in een persoonlijk gesprek

met hen komt het daar bijna altijd op neer. Hoe krijg je rust en

tevredenheid in je werk, je relaties, kortom in je leven?”

Verhoeff zegt, dat dit doorgaans gebeurt op het moment dat

je die illusies begint door te krijgen. Eerder helaas niet! Er moet

altijd iets vervelends met ons gebeuren, voordat onze ogen open

gaan. Maar dan ben je er nog niet. Want vaak blijkt het toch

moeilijk om tot actie over te gaan. Dat vereist daad- en wils-

kracht en een duidelijke visie waarom je wilt veranderen.”
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Ik heb het boek met rooie oortjes gelezen. Het ligt bij de ande-

re boeken naast m’n bed en ik ervaar het lezen in dit boek als

een probaat slaapmutsje! Wanneer ik me wat zorgen maakte,

was het even lezen in dit boek voldoende om in te zien hoe be-

trekkelijk die zorgen zijn.

Wat ook van belang is, zijn de ademoefeningen die Ed

Verhoeff aanreikt. Oefeningen die de mentale energie verstekt.

Ze zijn gemakkelijk aan te leren, geven veel rust en brengen

een goede balans tussen de mentale en emotionele energie.

Natuurlijk leiderschap kun je ontwikkelen door alle energie-

centra in je te activeren.

Ik ga in grote stappen door dit boeiende en intrigerende

boek heen.

Hoewel Verhoeff het begrip spiritualiteit vermijdt, is

“Gratis maar niet voor niets” een heel spiritueel boek .Goed

leiding geven is m.i. ook spiritueel bezig zijn. Een goed leider

die gerespecteerd wordt, is een spiritueel man, ook al beseft

hij dat zelf niet.

In zijn begrippenkader is voor Verhoeff het woord ‘mana-

gen’ meer dan het nastreven van korte-termijn successen. “Het

is een continu proces van investeren in mijzelf, in de mensen

met wie ik samenwerk in de organisatie. Het is energie en ent-

housiasme opwekken. Het is mens en organisatie laten groei-

en, waarbij de parameters waarop wordt beoordeeld niet altijd

de rationele, de meetbare grootheden zijn.”

Ed Verhoeff spreekt tenslotte van de noodzaak van het be-

slissingen durven nemen en daarbij de moed te hebben gebrui-

kelijke paden te verlaten. Ieder heeft daarin zijn of haar eigen

ontwikkeling af te leggen, en dat pad is uniek.

Dit managementboek beschrijft hoe je een dergelijk pad

vanuit een ander perspectief dan het geijkte kunt bewandelen.

Het geeft je als lezer handvatten en hulpmiddelen om je eigen,

unieke ontwikkelingspad te ontdekken. “Gratis maar niet voor

niets” is ook een uitstekend boek voor de geestelijkheid en be-

sturen in de VKK. Ook priesters en leden van kerkbesturen,

maar ook in de landelijke organisaties, zullen baat bij dit boek

hebben. Ook leiding geven in onze kerken heeft met manage-

ment te maken. Bovendien is het voor onze priesters ook nut-

tig kennis te nemen van waar managers zoal mee te kampen

hebben, want ook zij krijgen te maken met kerkbezoekers die

worden geconfronteerd met burn-out of ingrijpende gebeurte-

nissen en reorganisaties in de werksfeer.

Kortom, een heel herkenbaar boek; in heldere, aanspreken-

de spreektaal geschreven.

Dit boek is van groot belang, juist in deze tijd waarin alles

op z’n kop staat en vele directeuren en managers dit jaar, zoals

dat onlangs in de krant stond, hun baan verliezen.

Er waait een giga storm door het bedrijfsleven, de druk op

managers en hun medewerkers is enorm en dan komt zo’n

boek als een verfrissende wind

Wie Ed Verhoeff kent, hoort hem spreken! Wie hem niet

kent, zal zich onmiddellijk aangesproken weten door deze per-

soonlijke stijl. In een crisissituatie die zich tijdens een verga-

dering onlangs voordeed, bracht ik wat ik een dag eerder had

gelezen in praktijk. Na afloop was iedereen verwonderd, dat

het allemaal zo goed was afgelopen.

Ik stond erbij te grijnzen.

LdK

Op weg met de Bhagavad Gita met Mansukh Patel

In 2001 verscheen “Op weg met de Bhagavad Gita” van Man-

sukh Patel e.a. Het zijn twee delen geworden, waarin op zeer

toegankelijke wijze het verhaal van de Gita verteld wordt.

Geen weergave slechts van de strofen met commentaar, maar

een levendige tekst waardoor je al snel vertrouwd wordt met

de wereld van de Bhagavad Gita.

Mansukh Patel c.s. heeft de Gita op deze manier wel heel

toegankelijk gemaakt, zoals hij dat al eerder op televisie deed.

Velen die de prachtige serie over de Bhagavad Gita met

hem via OHM-televisie zagen, waren geraakt door de manier

waarop hij over de Gita sprak en die uitlegde.

De Bhagavad Gita wordt ook wel “Het lied van God” ge-

noemd. De wijsheid van de Gita, de nectar van de Uphanisads,

is tijdloos en universeel. Ze is evenzeer van toepassing in onze

tijd als duizenden jaren geleden, toen de wijze Veda Vysa haar

samenstelde.

In zijn voorwoord zegt Mansukh Patel dat de Bhagavad

Gita, zolang hij zich kan herinneren, een deel van zijn leven is

geweest. Zijn moeder reciteerde zelfs uit de Gita, terwijl zij

hem borstvoeding gaf. “Hoewel zij kon lezen, noch schrijven,

had zij verhalen, liedjes en strofen in het Sanskriet uit haar

hoofd geleerd. Deze stroomden door mij heen, vulden de cel-

len van mijn lichaam en geest en versterkten mijn ziel.

‘ ’s Avonds stak mijn vader tijdens onze gebeden altijd een

kleine diva aan, pakte de Gita, die op het familiealtaar lag, en

sloeg haar plechtig en met diep respect open. Wij zaten met

ons hele gezin bij elkaar en luisterden aandachtig naar de stro-

fen die hij voorlas. Hun klank en structuur namen wij bijna als

voedsel tot ons. Voor mij is Krishna nooit een fantasiefiguur

geweest of onderdeel van een leggende of mythe.”

Mansukh Patel zegt, dat de Bhagavad Gita ons de kunst leert

om in vrijheid te leven en hoe wij het leven vorm kunnen geven.

Mahatma Ghandi, één van de grootste vrijheidsstrijders aller tij-

den en eveneens een grote held van mij, liet zich iedere dag van

zijn leven door haar leiden. Net alleen las en bestudeerde hij de

Gita dagelijks, hij bezat ook de wijsheid en de vaardigheid om

de Gita in zijn leven toe te passen. Bij menige gelegenheid zei

hij, dat zij de absolute bron van zijn kracht was en tevens het

meest praktische boek dat hij ooit in handen had gehad. De Gita,

zo zegt Patel zelf verder, leert ons teleurstellingen zodanig be-

nutten dat wij en onze ontwikkeling er baat bij hebben. Het

werk en leven van Ghandi getuigen ten volle van zijn eerbied

voor de Gita en de toepassing daarvan, want hij liet haar doord-

ringen in iedere bewuste gedachte, ieder bewust woord en iedere

bewuste daad. Hierdoor is het een lichtbaken voor miljoenen

mensen geworden. Het enige verschil tussen Ghandi en degenen

die de Gita slechts zien als een spiritueel geschrift, is dat hij haar

in praktijk heeft gebracht.” De samensteller, Yamuna Devi, zegt

in het voorwoord van het tweede deel, dat `Mansukh, Chris, Sa-

vitri en John, de medeauteurs, uit eigen ervaring weten dat het

lezen over diepzinnige, spirituele waarheid iets heel anders is

dan de praktische toepassing ervan. In de meest aangrijpende

omstandigheden hebben zij de kracht en de wijsheid van de Gita

aan den lijve ervaren. Dit heeft hen gemaakt tot wat zij nu zijn,

mensen met een onverwoestbare innerlijke kracht. Overal ter

wereld helpen zij anderen om vanuit hun oorspronkelijke spiri-

tualiteit te leven. In hun voorwoord zeggen zij, dat ze zonder de

wijsheid en de leiding van de Gita, vele kansen zouden hebben
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christenen wijst op het verschil tussen de swastika en het ha-

kenkruis, krijgt toch te horen dat het geen verschil uitmaakt en

dat het gaat om een occult symbool dat fel bestreden en verbo-

den moet worden. Als ik op zulke vooroordelen stuit, weet ik

waarom ik vrij-katholiek ben.

Vrij-katholiek betekent voor mij dan ook, dat ik mij bewust

ben van deze gemeenschappelijke erfenis en verbinding tussen

alle vroegere en hedendaagse religies. Het betekent ook

waakzaamheid tegen dogmatisme en superieure arrogantie.

Vrij-katholiek betekent voor mij het loslaten van al mijn reli-

gieuze en spirituele overtuigingen. Daarom heeft de VKK toe-

komst voor al die zoekers naar waarheid in een land zonder

paden… Ook een Kerk voor een spirituele zwabberaar. ||

3
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moedeloos, “weet je, jij bent nog niet zover, anders zou je wel

anders reageren.” Blij dat ik nog niet zover ben en zal wellicht

nooit zover komen.

Nee, ik volg steeds mijn innerlijke leraar of meester en ga

volstrekt mijn eigen weg. Dat geeft wel eens een eenzaam

gevoel, maar ik ben nu eenmaal mede door m’n zwartekousen-

kerk-milieu, waarin ik opgroeide, allergisch voor dogma’s of

mensen die het allemaal zo goed weten.

Je komt ze ook in het spirituele wereldje tegen: mensen die

je precies weten te vertellen hoe de kosmos in elkaar zit en

welke karma’s ten grondslag liggen aan de hobbels in m’n

huidige leven. Wát kunnen we weten, vroegen de oude filoso-

fen al. Ben er nog niet achter

Boekenwijsheid of gnosis?
Ik heb heel veel boeken gelezen en moet dat door dat vak wat

ik koos nog steeds. Binnenkort moet ik voor m’n verhuizing

naar Alkmaar, die boeken ook weer allemaal inpakken en dan

ga je weer wat relativeren. Waar ben ik nu mee bezig!

Boekenwijsheid of gnosis, kennis van het hart?

Wat stellen al die boeken, al die wijsheid voor, als ik nog

steeds in een wolk van ‘niet weten’ zit en nog niets weet. Wat

kunnen we weten? Dé waarheid heb ik nog niet gevonden en

zal haar wellicht ook nooit vinden. “De waarheid is een land

zonder paden”, zei Krishnamurti eens en ik voel mij prima

thuis in dat land.

Ik wil niet meer napapegaaien wat ik gelezen heb, maar het

zélf ervaren. Niet over God praten maar Hem ervaren! Over

zijn af- en aanwezigheid.

Toch heb ik wel wat met die meesters. Heb destijds met

rooie oortjes “De meesters van het verre Oosten” gelezen en

weet dat ze er nog zijn, zowel stoffelijk als onstoffelijk.

Meesters zijn gewoon mensen zoals wij, met dit verschil

dat zij honderden tot wel duizenden jaren geleden op aarde

hebben geleefd. Zij hebben vaak met dezelfde problemen te

maken gehad als u en ik. Alleen zijn ze enkele bewustzijnssta-

dia verder gegroeid dan wij nu. Deze meesters met een hoog

ontwikkeld bewustzijn hebben de lagere eigenschappen zoals

agressie, egoïsme, jaloezie, angst, lichamelijkheid, begeerten

en andere zwaktes overwonnen. Onder de zeer ver gevorder-

den zijn enkelen die verder zijn dan de hoogst ontwikkelde

mensen in de ‘gewone’ maatschappij. Dat zijn de adepten, de

meesters, de mahatma’s. Zij beheren en beschermen de aloude

heilige kennis. Het schijnt, dat ze daardoor moeilijk ‘vrij in de

wereld’ kunnen wonen, maar in afzondering leven, zoals in

Tibet. Samen vormen ze een broederschap, waarvan ieder lid

de anderen kent en op een telepathische manier met hen kan

communiceren. In feite zijn de meesters dus voorlopers en be-

schikken over gaven die in wezen iedereen heeft en die zich

bij steeds meer mensen zullen manifesteren. Dat is wat nu ge-

beurt. Het gaat erom meester over jezelf te worden en je niet

meer te laten “overmeesteren” door mensen die roepen, dat je

die of gene meester moet navolgen. Geen napraters. Leren

van wat meesters vroeger en nu te zeggen hebben, maar pas

het toe in je eigen leven, herijk het, durf eigen-wijs te zijn en

te vertrouwen op je eigen wijsheid. Dan zullen we merken, dat

de meesters en meesteressen ook ons inspireren. Waar het om

gaat, is dat we ons weer her-inneren dat we goddelijk zijn,

meester en meesteres zijn. Durf masterplayer te zijn en je open

te stellen voor wat de meesters en onze innerlijke leraar ons al

zo lang willen zeggen. Wij zijn goden, zoals dat zo treffend in

de psalmen staat, maar zijn vergeten wie we zijn. Worden wie

je werkelijk bent, daar gaat het om. Authentiek durven zijn.

Misschien ben ik als spirituele zwabberaar helemaal geen

goede hoofdredacteur van een blad als dit. Mensen, zo blijkt,

willen toch graag weten waar je staat en wat ze aan je hebben.

Anderzijds is dit een prima vrij-katholieke eigenschap: vrij

van dogma’s, openstaan voor andere spirituele en religieuze

uitingen, maar ook bereid zijn steeds weer je spirituele of reli-

gieuze overtuigingen los te laten, ze te herijken.

Vandaar dat ik steeds weer op zoek ben naar mensen met

andere en nieuwe opvattingen, die wellicht niet stroken met

die van nu, maar toch aan het denken zetten. Vrij-katholiek,

vrij-algemeen dus, zoals de betekenis van “katholiek” luidt.

De schadelijke gevolgen van onverdraagzaamheid en dog-

matisme zijn voor de wereld onmiskenbaar. Omdat ze hun

wortels hebben in onze menselijke natuur, manifesteren ze

zich vandaag de dag nog steeds, zelfs in toenemende mate!

Een voorbeeld: onder het mom van angst voor opleving

van nazisme gingen er stemmen op de swastika te verbieden.

Dit zou betekenen dat de swastika, als religieus symbool ver-

boden zou worden, wat ook voor de VKK gevolgen zou kun-

nen hebben. Hindoes in Groot-Brittannië zijn overigens een

campagne begonnen om de swastika als het hindoeïstische te-

ken van leven weer in ere te herstellen. De swastika die door

de nazi’s werd geadopteerd en sindsdien symbool staat voor

haat, antisemitisme, geweld, dood en moord is een 5000 jaar

oud Hindoesymbool. De swastika, en ook de swastika in de

VKK is iets anders dan het hakenkruis.

De spirituele swastika is het rad van de H. Geest, dat

rechtsom wentelt, waardoor de vlammen (haken) naar links ge-

richt zijn. Het is dus geen hakenkruis. Het hakenkruis (Nazi-

symbool) is door de nazifilosofen in de “zwarte” richting ge-

zet, draaiend naar links, waardoor de haken (vlammen) naar

rechts gericht zijn. Dit is een wezenlijk verschil dat door de

beijveraars van een verbod over het hoofd wordt gezien. De

swastika is een nazi-symbool, volgens hen. Punt uit!

De bezwaren hebben echter diepere wortels.

De Swastika is in christelijke optiek ook een oud, ‘heidens’

symbool, waartegen al begin vorige eeuw werd gewaarschuwd.

Ten onrechte; het is een strijd tegen de eigen spirituele wor-

tels. Voor velen is de swastika nog steeds hét Nazi-symbool,

terwijl het al duizenden jaren een religieus symbool is. Een

verbod zou dus verstrekkende gevolgen hebben. Het symbool

dreigde daarom in Europa verboden te worden. Achtergrond is

niet alleen de weerzin tegen de swastika als nazi-symbool,

maar vooral ook tegen de vermeende heidense en in christelij-

ke ogen, occulte oorsprong. Gelukkig zit een verbod er voor-

lopig niet in, maar de discussie is wel tekenend!

Hier toont een deel van het christendom weer haar dogma-

tische, superieure karakter. De Swastika, door velen gelijkge-

steld met het hakenkruis, is één van de oudste religieuze sym-

bolen die vandaag de dag nog bestaan. Het is een prehistorisch

en heilig symbool dat ouder is dan alle bekende religies. Deze

gemeenschappelijke erfenis van de mensheid, de verbinding

tussen bijna alle ontwikkelde culturen, kon ook in West-Euro-

pa nog tot het begin van de vorige eeuw vereerd worden als

een overgeleverd heilig symbool, dat het hoogste inzicht van

de mensheid vertegenwoordigt. Het is een symbool van het

uitdijende heelal en de Melkweg. Wie sommige orthodoxe
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gemist om het juiste te doen op het juiste moment en op de juis-

te manier.

Ook uit deze Gita wordt duidelijk dat Arjuna, de hoofdper-

soon, die moét strijden tegen zijn eigen familie, om te voorko-

men dat hijzelf en de zijnen worden omgebracht, is als een

ieder van ons. Hoewel hij dapper en onverschrokken is, wordt

hij in de confrontatie met de ultieme uitdaging neerslachtig,

machteloos en angstig . De krachten van de duisternis die onze

zelfzuchtige verlangens en eigenzinnigheid vormen, dreigen

ons altijd te overspoelen met gevoelens van somberheid, een-

zaamheid, afwijzing en pijn. In werkelijkheid is elke negatieve

gemoedstoestand een toegeving. De Gita spoort ons aan om

‘op te staan en te vechten.’ Ze vraagt ons in onze goede eigen-

schappen te geloven en ze te stimuleren. Tenslotte bevatten

beide delen ook een tekst voor vandaag, zoals deze: “Krishna

zegt tegen ons, dat al je problemen, zorgen en angsten ontstaan

omdat je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. Veran-

der je uitgangspunt en verander de geijkte manier waarop je de

wereld ziet in een waaruit de waarheid spreekt. Dan zijn al

deze problemen geen problemen meer. ”Kies daarom vandaag

één van je angsten en zorgen of problemen uit en kijk er van

alle kanten naar. Je zult ontdekken, dat datgene waarover jij je

zorgen maakt, in de toekomst ligt. Op dit moment bestaat het

in feite niet. Zeg tegen jezelf: “Hoe gaat het nu met me?” Dan

merk je vanzelf dat het goed met je gaat.”

Bezig zijn met de Bhagavad Gîtâ, zoals we dit in de Sal-

land- Bhagavad- Gita groep doen, heeft een helend effect. Er

komt dan ook heel wat los, op deze avonden, waarop we beur-

telings een tekstgedeelte voorlezen en redigeren. Als religie-

journalist dacht ik een poos over veel kennis te beschikken;

het bezig zijn met de Gîtâ leert je inzien, dat je nog steeds in

een wolk loopt van je eigen vooringenomenheid en dat kennis

heel betrekkelijk is. De teksten zijn voor mij gaan leven. Ze

zijn haast een levende leraar geworden. Dit eerste deel is een

weerslag van onze zoektocht en van ons omgaan met deze

tekst. De verklarende en inspirerende teksten van Mansukh

Patel zijn voor velen een onmisbare schakel. Ook bij hem gaat

het erom de Gita te actualiseren en in het leven van alledag te

plaatsen. Ik wens de twee, fraai gebonden delen in de handen

van vele zoekers naar waarheid, die volgens Krishnamurti, een

land zonder paden is. De Gita leert mij, dat die waarheid niet

buiten mij ligt, maar in mijn eigen bron. Wanneer, zo zegt de

Gita, jouw geest van alle kanten wordt belaagd door wat je

hoort, en als je desondanks in evenwicht blijft en je stevig ge-

vestigd weet in jezelf, dan bereik je de staat van Yoga, de staat

van vereniging met je Zelf.

Mansukh Patel: Op weg met de Bhagavad Gita. Deel I. De essentie

van de reis.

Mansukh Patel, Chris Barrinton, Savitr MacCuish, John Jones: Op weg

met de Bhagavad Gita deel 2. De reisgenoot. Stichting Life Foundation

International.

Boekeninfo - kort
Zojuist verschenen of binnenkort te verschijnen:

Hein Stufkens: Gelukkig zijn; De monnik als model

Ondanks onze welvaart zijn we dikwijls ongelukkige, ontevre-

den en door veel angst geplaagde mensen.

In dit nieuwe boek van Hein Stufkens worden we uitgeno-

digd de monnik in onszelf tot leven te laten komen en ons op-

nieuw toe te leggen op eeuwenoude spirituele oefeningen als:

tijd maken voor niets doen, stilte en alleen zijn, echt gaan lui-

steren naar jezelf en de ander, je sterfelijkheid accepteren en

het leven in dankbaarheid vieren. Dit boekje gaat over de

ademnood van de ziel, die de westerse mens ongelukkig en

depressief maakt, ook al heeft hij alles. En het gaat over wat

de monnik, als erflater van wegen naar vreugde en geluk, aan

die in spirituele nood verkerende westerse mens te bieden

heeft. Als de monnik ook in onszelf schuilt, dan zijn we voor

zuurstof voor onze ziel niet alleen afhankelijk van de monni-

ken die – waar ook ter wereld, en in welke religieuze traditie

ook – buiten ons hun zuiverend werk doen. Dan kunnen we

ook zelf onze ziel lucht geven door ruimte te maken voor de

monnik in onszelf, en op die manier een grote bijdrage te leve-

ren aan ons eigen levensgeluk en aan dat van de mensen in

onze omgeving. Misschien kunnen we zo bovendien een bij-

drage leveren aan de omvorming van de westerse samenle-

ving, die zo gevaarlijk uit balans is geraakt door de fixatie op

het uiterlijke goud (materiële welvaart) en de verwaarlozing

van het innerlijk goud (de rijkdom van de ziel). Stufkens zegt,

dat het al heel wat zou zijn als we ons regelmatig eens een

halfuurtje terug zouden trekken in onze eigen ‘woestijn’ of op

onze ‘berg’, misschien soms eens wat langer (een uur, een hal-

ve dag, een dag), zonder afgeleid te worden door een veelheid

aan contacten en indrukken van buitenaf; als we onszelf ge-

woon eens af en toe zouden toestaan om alleen te zijn en stil te

vallen op een plek, binnen of buiten, die we daarvoor uitkie-

zen. Hein Stufkens is een gevoelsmens en mysticus, zoals ook

duidelijk bleek uit zijn vorige boeken, w.o. Het zevenvoudige

pad van Franciscus van Assisi. Ook dit boek zal veel Reflec-

tie-lezers diep raken.

Een volgende keer zullen we een hoofdstuk uit dit mooie,

vanuit de ziel geschreven boek publiceren. Het verschijnt bij

Ank- Hermes in maart 2005

LdK

*

Kosmische reizen
Vorig jaar verscheen het boek “Visioenen en uittredingen”

van Jaap Hiddinga, “openbaringen van goddelijke wijsheid.”

In dit boek wil de auteur duidelijk maken, dat we in een bij-

zondere tijd leven.

In “Visioenen en uittredingen” schetst Hiddinga zijn erva-

ringen, waaruit zou blijken dat de mensheid op een belangrijk

breekpunt in haar ontwikkeling is aangekomen. Over niet al te

lange tijd zouden zich dingen op onze planeet voltrekken die

ons voorstellingsvermogen verre te boven gaan. In het in deze

rubriek verschenen boek “De Maya- profetieën, het verhaal

achter de film The Year Zero (op video verkrijgbaar), wordt

eveneens gesproken van een overgangstijd naar een nieuw

tijdperk. Dit zou samengaan met veel veranderingen in de na-

tuur, ook grote natuurrampen, maar tegelijkertijd grote veran-

deringen in het bewustzijn van de mensen. Jaap Hiddinga

krijgt eveneens antwoorden op de vele vragen die hij heeft

over de bestemming van de mensheid en schouwt de fascine-

rende samenhang tussen de zichtbare en onzichtbare werke-

lijkheid, zoals dat ook in het boek “Kosmische Visie,

wetenschap en het Akasha – veld” van Ervin Laszo aan de

orde komt.
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Zijn nieuwe boek “Engelen en visioenen, openbaringen over

de evolutie van de ziel” bevat lessen die aan Hiddinga tijdens

zijn uittredingen werden geopenbaard. Naar aanleiding van de

vele reacties die hij ontving op het verschijnen van het eerste

boek, kreeg hij inspiratie om een tweede boek te schrijven. In

zijn voorwoord schrijft hij: “De reacties waren voor mij heel

positief en veel lezers voelden bij het eerste boek in de open-

baringen die gegeven werden een vorm van bevestiging van

wat ook in hun eigen denken en gevoelens leefde. Wat boven-

al opvallend was, dat bijna tachtig procent van de lezers die

reageerden, mij vertelden, dat ze ook ervaringen hadden in

woorden en beelden en dit soms ook voor zichzelf opschreven

of op een of andere wijze zichtbaar trachtten te maken. Dit gaf

mij te denken. Kennelijk zitten we nu in een fase in onze evo-

lutie, waarbij de goddelijke geest direct in de mens verbinding

aan het maken is. Deze goddelijke geest is hier al duizenden

jaren mee bezig geweest, maar het lijkt alsof op dit moment

meer mensen hiervoor openstaan dan voorheen. Als dit zich

doorzet, betekent dit een heel nieuwe fase voor de mensheid,

en dat het niet langer de bedoeling is om de mensen kennis op

zich te verschaffen, maar dat het nu veel belangrijker is om

mensen te trainen hoe zij woorden en beelden die zij krijgen

(die in eerste instantie voor hen persoonlijk bedoeld zijn), kun-

nen verstaan”, aldus Hiddinga.

In zijn nieuwe boek wordt ingegaan op tal van vragen over

onderwerpen als zelfmoord, euthanasie, omgaan met dieren- en

plantenrijk, en er worden opmerkelijke antwoorden gegeven.

Een intrigerend boek, waarin Hiddinga in sobere stijl ver-

telt over zijn visioenen die hij tijdens zijn uittredingen kreeg.

Zonder opsmuk geeft hij door wat hem tijdens die uittredingen

zoal verteld werd. De inhoud van deze boeken is fascinerend,

vele lezers werden erdoor getroffen, zoals uit de vele reacties

bleek. Ook na een radio-uitzending van OHM, waarin hij aan

het woord was, kwamen er veel van dergelijke reacties.

Verschillende malen wijst hij erop, dat iedereen dergelijke

ervaringen kan hebben en dat er een tijd gaat komen waarin dit

gewoon zal zijn. Het is deze bescheiden toon die de boeken

van Hiddinga zo geloofwaardig maken.

Jaap Hiddinga: Visioenen en uittredingen. Openbaring van goddelijke

wijsheid. Ankh-Hermes 2003.

Jaap Hiddinga: Engelen en visioenen. Openbaringen over de evolutie

van de ziel. Ankh-Hermes 2004.

Man, vrouw en zielenbewustzijn
Onlangs stuitte Jaap Hiddinga in een boekwinkel op het boek

Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus. Hij

keek er naar met een glimlach, want de titel alleen al sprak

boekdelen over dit onderwerp, waarover inmiddels honderden

boeken verschenen zijn.

Waarom denken mensen eigenlijk, dat er een bepaalde

spanning tussen mannen en vrouwen zou bestaan, van een

orde als lijkt het erop, dat zij van verschillende planeten zou-

den komen? En dat terwijl er toch een hele sterke aantrek-

kingskracht tussen hen is die wij liefde noemen in al zijn

vormen en mogelijkheden. Hij sprak hierover enige jaren gele-

den met een vrouwelijke collega in Schotland, waar hij woont,

die zei: ‘What a nonsense, Man are from earth, women are

from earth, deal with it’ (Wat een onzin, mannen komen van

de aarde en vrouwen komen van de aarde, ga er maar mee

om). Een gezonde reactie van iemand met een gezond ver-

stand en veel ervaring. Toch is dit niet de enige manier om

naar de titel van dit boekje te kijken. In een diepere zin wordt

aangegeven, dat de verschillen tussen man en vrouw van een

andere orde en andere oorsprong zijn. Venus is het beeld van

de liefde en Mars het beeld van de oorlog en agressiviteit.

Hoewel het niet juist is om op deze wijze de twee seksen te be-

oordelen, is het wel zo dat er volgens Hiddinga in diepere zin

een kern van waarheid in zit. Dit blijkt o.a. uit een van de visi-

oenen, dat in het eerste hoofdstuk duidelijk laat zien dat van

oorsprong het mannelijk element vernietigend was en het vrou-

welijke element opbouwend en voedend. Er is dus een bepaald

spanningsveld en op verschillende niveaus ook een vorm van

onbegrip tussen de twee seksen. In de afgelopen periode hebben

veel

lezers en lezeressen hem reacties gestuurd en ook om levensad-

viezen gevraagd, die verband hielden met het ogenschijnlijke

onbegrip tussen man en vrouw en de relatieproblemen die daar-

uit voortvloeien. “Het lijkt soms alsof de spanningen tussen

deze twee een bijna alles overheersende invloed hebben op het

dagelijkse leven en dat andere zaken, zoals bijvoorbeeld werk,

bijna een tweede of zelfs derde plaats innemen.

Waarom groeit mijn partner niet mee met het bewustzijns-

proces dat ik nu meemaak? Is er geen gelijkheid in een relatie

mogelijk? Waarom is het zo moeilijk om werkelijke liefde te

vinden en te ervaren? Maar ook vragen zoals, wat is de twee-

lingziel of verenigende ziel? Kan ik deze op aarde tegenkomen?

Wat is de karmische band tussen partners? Kunnen we zowel als

man en als vrouw geboren worden of zijn er specifiek mannelij-

ke en vrouwelijke zielen en wat is de achtergrond van homosek-

sualiteit? Maar ook de hoofdvraag: wat is werkelijke liefde en

wat is de invloed van werkelijke liefde in ons wezen?

Op deze vragen mocht Jaap Hiddinga veel nieuwe, buiten-

zintuiglijke ervaringen meemaken en omdat er zoveel verschil-

lende vragen zijn geweest met daarop heel veel antwoor- den,

leek het hem verstandig een apart boekje aan dit onderwerp te

wijden.

Dit boekje is dus niet geschreven vanuit de normale ge-

zichtspunten van man en vrouw, en het mannelijke en vrouwe-

lijke, maar vanuit het mens-zijn op aarde en in dit mens-zijn

vanuit de ziel. De antwoorden kunnen voor velen een openba-

ring zijn, omdat het uiteindelijk duidelijk is, dat er geen ver-

schil bestaat, maar dat het spanningsveld gecreëerd en in stand

gehouden wordt op het moment dat wij ons met ons man- en

vrouwzijn gaan identificeren in plaats van onszelf als een god-

delijke ziel te ervaren die in een menselijk lichaam geïncar-

neerd is. Het zal duidelijk zijn, dat de verschillen en de

aantrekkingskracht tussen man en vrouw voor velen in de eer-

ste plaats fysiek zal zijn. Het is ook duidelijk, dat dit geholpen

heeft om de planeet te bevolken en daarmee de voortgang van

het menselijke geslacht te waarborgen, maar naarmate men op

het pad van geestelijk bewustzijn vordert, komen er ook ande-

re gedachten naar boven die in relaties een rol spelen. Is het

wel nodig om een ras in stand te houden, indien liefde niet van

mens tot mens en van ziel tot ziel bestaat.

Jaap Hiddinga: Man, vrouw en zielenbewustzijn. Openbaringen van

goddelijke liefde in Relaties.

Verschijnt in mei 2005. Ankh-Hermes 2004.

* * *
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Column hoofdredacteur
Lambèrt de Kwant

Spirituele zwabberaar
Onlangs had ik met iemand een dis-

cussie over de spirituele weg, die ik

meen te moeten gaan. Ik zou eigenlijk

met alle winden meewaaien en nooit

bij een bepaalde leer of leraar blijven.

“Klopt”, zei ik, “sta eigenlijk nooit stil

bij één bepaald dogma of bepaalde le-

raar. Heb veel gehad aan Rudolf Stei-

ner, Alice Bailey , Sri Aurobindo,

Omraam Mikhaël Aïvanhov, enz.”.

Een goede vriend attendeerde mij begin jaren ’90 op Leadbea-

ters “De wetenschap der Sacramenten.” Het fascineerde mij

enorm, vooral wat hij over het bouwen van de geestelijke tem-

pel schreef en uitbeeldde aan de hand van illustraties.

Ik weet nog, dat ik op een dag op het Plein in Den Haag

het boek zag liggen bij een antiquair, tezamen met enkele an-

dere boeken van Leadbeater: “De meesters en het pad”, “De

ziel en haar mechanisme”, “Aan de voeten van den meester”

en “Dromen”.

Nu had ik aan boeken bepaald geen gebrek; in verschillen-

de bladen schreef ik ook toen al over spiritualiteit, maar deze

boeken moest ik hebben en het kostte me ook heel wat, maar

heb van dat kopen nooit spijt gehad.

Vorig jaar stuitte ik op de Deventer boekenmarkt op

“Innerlijk leven, het zoeken naar waarheden” van Leadbeater.

Zo bezien was ook Leadbeater mijn leraar en uiteindelijk de

aanleiding om in 2001 tot de VKK toe te treden, maar een le-

adbeateriaan ben ik niet en zal ik ook nooit worden. Ik heb

veel mogen leren van de theosofie en lees met veel plezier het

blad Sunrise, maar noem mijzelf geen theosoof.

Spirituele bindingsangst
Al die personen die ik noemde, hebben mij gevormd, zijn mijn

spirituele leraren geweest, maar ik heb ook geleerd ze weer los

te laten. Je zou het spirituele bindingsangst kunnen noemen,

maar mijn weg gaat verder.

Zo spreekt het hindoeïsme mij bijzonder aan en niet alleen,

omdat ik researcher ben bij de OHM, maar ik heb niet de pre-

tentie mij nu meteen hindoe te noemen. De laatste jaren ben ik

intensief met de Bhagavad Gita bezig en zoals ik in een recen-

sie schreef zie ik de Gita als mijn spirituele, dagelijkse leraar

en ik denk ook, dat dit ’n blijvertje is, maar… ik laat mij ook

inspireren en raken. door andere geschriften en boeken.

Sommigen krijgen daar ’een sik’ van, willen weten waar ik

nu eigenlijk sta. Ik moet ze teleurstellen…mijn zoektocht gaat

door. Ik zoek geen meester, maar zoek de meester in mijzelf.

Ik wil mij best door een leraar laten inspireren, maar zal nooit

zijn of haar voeten kussen. Dat voorrecht is voorbehouden aan

m’n partner.

Nog steeds frappeert het mij hoe mensen zich vastklampen

aan een bepaalde leraar of meester en vrijwel alle lezingen of

workshops van een bekende spreker bezoeken. “Daar moet jij

toch eens naar toe,…daar zul je veel aan hebben”. Ik mompel

dan doorgaans zoiets van: “Nou, heb daar geen behoefte aan

en weet al wat die man gaat zeggen. “Ach”, verzuchtte iemand
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Onwaarschijnlijk?
Onze hoofdredacteur haalt onwaarschijnlijk veel kopij binnen, vooral

die voor dat “open podium”. Maar vaak zijn de artikelen ook onwaar-

schijnlijk lang. Nu we, na de twee dik gevulde nummers van 2004, naar

een meer normale omvang van dit blad terug moeten, wordt het wat

moeilijk om zulke lange artikelen te plaatsen. Vaak, maar beslist niet

altijd, verliest een artikel aan waarde door het drastisch in te (laten)

korten. We zouden zulk artikel ook in twee delen kunnen publiceren.

Nadeel daarvan is, dat na een kwartaal het eerste deel weer herlezen

moet worden om de draad weer op te pakken. Niet ideaal dus. In dit

nummer maakten we een uitzondering voor het artikel van Anneke de

Bruijn over de “Divina Commedia”, een werkstuk dat beslist niet in

twee gedeeltes te knippen valt en o.i. te plaatsen waard is.

De hoofdredacteur opent dit nummer met zijn persoonlijke column.

Verder in dit nummer voldoende “open podium”, denken we. Beoordeelt

u dat zelf maar. We noemen er een aantal; sommige artikelen zijn wat

langer, andere weer wat korter, zoals respectievelijk dat van Klaas Laan:

Elke maaltijd een communie en dat van Paul van Oyen: God als

Moeder. René Rodenburgh levert een bijdrage over de Heilige

Drievuldigheid; daarnaast een persoonlijke visie van ds. Broekhuysen en

Petra Schuurmans op De toekomst van de religie, religie dan in de

betekenis van ‘godsdienst’, niet als re-ligie. Onze regionaris, bisschop

Frank den Outer, schrijft over Inwijding en Opstanding.

Wat betreft het kerknieuws heeft Hendrik S. de Bruin weer een

hele klus gehad de maandbladen van de kerkgemeenten door te

worstelen.

“Wie raakt nog opgewonden bij de gedachte aan de geweldige

natuurkrachten die de lente mogelijk maken”, schrijft Johan Pameijer

in zijn artikel Ontwaakt, gij die slaapt. Ja wie? Onwaarschijnlijk, dat

het iedereen op deze aardbol zal zijn.

Een nieuwe lente ook voor Reflectie? We hebben nog onwaar-

schijnlijk weinig abonnementen. Vergeten op te geven? We bedoelen

het niet spottend, maar…ontwaakt, gij die het vergeten zijt!

Onwaarschijnlijk? Nee toch? — De eindredacteur.

Onze lezers schrijven…
We ontvingen een tweetal reacties van Mevrouw Elly

Kooijman-Beuzenberg uit Maarn. [Ingekort]:

Het artikel “Eenheid in verscheidenheid” van Paul van Oyen (de-

cember 2004) vindt zij een bijzonder goed artikel, maar merkt daarbij

op, dat Thomas Merton niet door een verkeersongeval, maar door

elektrocutie om het leven is gekomen. Voor informatie over Thomas

Merton verwijst zij naar de volgende literatuur: James H. Forest:

“Thomas Merton, een korte levensbeschrijving”, Gottmer/Haarlem,

1980. Verder ook: “Contemplatief gebed” en “Leven met Thomas

Merton”, beide in 2003 uitgegeven bij uitgeverij Meinema.

Toevoeging redactie: in de nieuwe R.K. Amerikaanse

“Catechismus voor volwassenen” is Thomas Merton niet meer

opgenomen als ‘geloofsgetuige’ in de rubriek ‘spiritualiteit’, wat in de

voorgaande versie wel het geval was. Veel protesten hiertegen van

de Amerikaanse gelovigen! Als reden van weglating van zijn bijdrage:

Mertons pleidooi voor interreligieuze dialoog,( waarbij hij wel

onderstreept, dat die in de eigen geloofstraditie geworteld moet zijn).

Vervolgens schrijft zij: “Zowel de redactie als de VKK staan niet

achter het artikel ‘Zonde bestaat niet’ (Reint Gaastra); toch heeft u

het geplaatst. Dit artikel lijkt mij beter te passen in de populaire

glossy-tijdschriften (en tv-programma’s over wonderen en bijzondere

gebeurtenissen) waar iedereen zonder onderscheid iets kan

beweren. Ter bescherming van andere auteurs in ‘Reflectie’ en ter

bescherming van dat waar de V.K.K. voor staat, lijkt het mij goed een

duidelijk besluit over de criteria tot plaatsing te nemen.”

Noot van de redactie: ‘Reflectie’ wil een zo open mogelijk podium

bieden voor zover artikelen ‘passen’ binnen de strekking van ons

(VKK)tijdschrift. Elke auteur schrijft op eigen titel. Eén van de criteria

m.b.t. plaatsing is: een artikel dat niet ‘passend’ of ‘onpasselijk’ is,

wordt geweigerd. In het betreffende artikel stond niets onpasselijks. De

opmerking van de redactie betrof niet het feit of zonde al dan niet

bestaat, maar de bewering ‘doorgevingen’ te ontvangen en op grond

dáárvan vaststellingen omtrent een religieuze of spirituele ‘zaak’ neer

te leggen. Dan scheppen we immers een dogma, i.c. ‘zonde bestaat

niet’, want Meester Jezus heeft mij dat zelf doorgegeven. En dat

gevaar zit erin. ‘Doorgevingen’ en ‘openbaringen’ zijn altijd persoonlijk

gebonden. Zij kunnen dus nooit verkondigd worden als een waarheid

aan en voor anderen, tenzij we aannemen op gezag van een ander.

Maar dan zouden we bij de verkeerde Kerk zijn.


